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Sammanfattning 
 
Företag arbetar idag alltmer i projektform på en global marknad. Detta innebär ökade krav på 
koordinering och kommunikation i utförandet av en uppgift i verksamheten. Samtidigt så finns det idag 
väl utvecklad teknik för att stödja de uppgifter som utförs. Teorierna inom CSCW diskuterar kring hur 
sådana tekniska verktyg, groupware, kan stödja arbete som utförs i grupper, exempelvis arbete i 
projektform. 
I denna undersökning försöker vi skapa en teoretisk modell som kan användas för att identifiera de 
krav som ställs på dels organisationens utformning och dels på det tekniska stödet. Genom två studier 
utförda på två företag vid två tillfällen undersöker vi om det finns ett samband mellan förändring i 
organisationen och förändring i det tekniska stödet. Vi har kunnat se att viktiga faktorer som påverkar 
detta samband är hur själva utförandet av arbetsuppgifterna ser ut. Utförandet ställer krav på 
koordinering, samarbete och tillgänglighet till väsentlig information. Detta bildar också utgångspunkt 
i vilka krav som kan ställas på det tekniska stödet.  
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1. Inledning 
Under senare år har det blivit allt vanligare att företag och organisationer driver sin verksamhet i 
projektgrupper eller andra former av arbetsgrupper. Dessa grupper av personer arbetar ofta med 
tydliga tidsgränser och med en stor mängd information. Detta ställer höga krav på koordinering och 
samarbete och en hög tillgänglighet till information (Ljungberg, 1994; Parry et al. 1997) För att kunna 
arbeta effektivt i denna organisationsform krävs ett väl utvecklat tekniskt stöd.(Orlikowski et al. 2002; 
Avgerou 2001) 
 
Ända sedan datorer började användas av företag och andra organisationer har den tekniska 
utvecklingen gått fort. I början låg fokus på tekniken bakom de system som utvecklades. Fokus har 
med tiden förändrats mot att större hänsyn tas till krav från organisationen och den samverkan som 
finns mellan det tekniska systemet och de som använder det (Avgerou 2001). I och med att relationen 
mellan organisationen och det tekniska stödet förändras så skapas också ett behov av att inte enbart 
utgå från tekniken, utan även ta hänsyn till andra närliggande vetenskaper som till exempel 
organisationsteori, kommunikation, arbetsmetodik och relationspsykologi. Allt detta skapar en ny bild 
av hur företagen ser ut, vilka arbetsmetoder de använder och i vilken miljö de befinner sig (Kuutti 
1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996; Shapiro 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996) 
 
Många företag arbetar idag på en global marknad med stora geografiska avstånd och stora tidsmässiga 
skillnader. Företagen måste anpassa sig till sådana förutsättningar för att kunna hålla ihop 
organisationen och föra den framåt. Då marknaden globaliseras ökar även konkurrenssituationen, 
vilket ställer ökade krav på koordinering och korta kommunikationsvägar med snabba 
informationsflöden. Tack vare den snabba utvecklingen inom informationsteknologin så finns det idag 
metoder för att uppfylla de ovan nämnda kraven i en organisation. Att kraven på koordinering och 
informationshantering ökar bidrar i sin tur till att driva utvecklingen av informationsteknologi framåt. 
(Ljungberg 1994; Avgerou 2002) 
 
Som vi kan se ovan är ett led i verksamhetens strukturella utveckling att många företag eller 
organisationer går mot en arbetsform där olika personer samarbetar för att lösa en specifik uppgift. 
Detta sätt att arbeta kallas ofta för projektarbete och de personer som arbetar med en uppgift sitter i 
vad som kallas för en projektgrupp, eller arbetsgrupp. Att företagen arbetar på en marknad med stora 
geografiska avstånd och tidsmässiga skillnader innebär att personerna i arbetsgrupperna ofta inte 
kommer från samma avdelningar eller ens jobbar tillsammans på samma plats. Även om arbetet inte 
utförs i speciella arbetsgrupper eller projektgrupper så är en anställd ofta beroende av någon annans 
kunskap för att kunna genomföra sin arbetsuppgift. Detta innebär att företagen behöver datasystem 
som inte bara stöder individuellt arbete, utan som också stöder arbete i grupp eller arbete där andras 
kunskaper behövs.  
 
Dessa arbetsformer har lagt grunden för forskning om hur företag och dess personal skall kunna 
utveckla samarbete och samverkan inom organisationen. Det är ur denna forskning som begreppet 
CSCW, (Computer Supported Cooperative Work), växt fram. CSCW betyder datorstött samarbete och 
är ett eget forskningsområde som behandlar just hur människor kan arbeta tillsammans med stöd av 
datorer. CSCW representerar också ett samlingsbegrepp för en mängd olika verktyg och tekniker som 
stödjer olika samverkansformer. Inom CSCW finns ett område, groupware, som fokuserar på system 
som stöder samarbete och samverkan. Groupware är ett omfattande begrepp med flertalet definitioner 
och kan innefatta en mängd varianter av mjukvara från enkla e-postprogram till avancerade 
nätverksapplikationer. Groupware kan enklast beskrivas som verktyg för att stödja samverkan i 
grupper. (Ljungberg 1994; Baecker 1993; Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996; Docherty 1992 m.fl.) 
 
CSCW representerar synen på arbetsform med samverkan och tekniskt stöd i verksamheten i en 
organisation och groupware representerar tekniken som skall stödja denna samverkan i verksamheten. 
Idag finns tekniker för att stödja många former av samverkan i en organisation. Det är trots detta 
vanligt att företag saknar tekniskt stöd för samverkan i hela organisationen. Ofta krävs det stora 
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resurser över en längre tidsperiod för att analysera organisationens behov och sedan dessutom klara av 
ett lyckat införande av nya tekniker.  
 
Det finns flera studier gjorda inom området CSCW där teorierna kopplas till olika företag eller 
organisationer. Dessa studier tittar ofta på implementering av ett tekniskt stöd och hur detta påverkat 
organisationen och de personer som arbetar där. (Essler 1998; Orlikowski 1992c, 1995)  
 
Tidigare har forskare fokuserat enbart på vissa aspekter av teknikens roll i organisationen. Ofta 
handlade tekniken om att stödja tillverkande arbete. På senare tid har forskningen även börjat se 
tekniken som en extern kraft som påverkar verksamheten, men att denna påverkan styrs av 
människorna i verksamheten och organisationens omgivning (Orlikowski 1992a). Denna koppling 
mellan organisationens omgivning och hur utbrett det tekniska stödet är i verksamheten för oss in på 
det problemområde som vår studie behandlar. 

1.1 Problem  

1.1.1 Problemdiskussion 
Vad litteratur inom området CSCW visar på är att i en organisation krävs samverkan för att effektivt 
kunna driva verksamheten. Hur denna samverkan ser ut beror till stor del på hur en organisation 
arbetar och löser uppgifter i verksamheten. Beroende på hur denna arbetsform ser ut och vilka krav 
som ställs på samverkan så ser även det tekniska stödet i verksamheten olika ut. 
 
I våra litteraturstudier har vi funnit ett antal värdeobjekt inom begreppet samverkan samt begrepp för 
arbetsformens och uppgiftens sammanhang. Dessa värdeobjekt beskriver hur Koordinering, 
Samarbete, Sambeslut och Kommunikation kan användas för att stödja hur en arbetsuppgift löses. 
Olika krav ställs på dessa värdeobjekt beroende på hur organisationen ser ut eller om organisationen 
förändras. Till exempel kan nya kontor ha öppnats, produktionen går över till skiftarbete eller företaget 
centraliserar beslut om inköp. 
 
Det finns studier gjorda över hur implementering av tekniskt stöd kan påverka en organisation. 
(Orlikowski 1993; Orlikowski et al. 1996) I dessa fall studeras följderna av implementering av ny 
teknik på olika sociala faktorer inom organisationen. Som vi nämnde ovan utformas det tekniska 
stödet inom en organisation efter organisationens behov. Detta anser vi bör innebära att det finns en 
koppling mellan förändring inom en organisation och förändring av tekniskt stöd. 
 
Vi vill dock inte titta på den förändring som sker efter en implementation utan se på om det finns 
förändringar över tiden som påverkar varandra. Antingen att en förändring i arbetsform eller uppgift 
kan skapa behov av nytt tekniskt stöd eller att ny teknik skapar möjligheter för, eller behov av, nya sätt 
att lösa uppgifter på. Vi anser att det bör finnas ett samband mellan organisationsförändring och 
förändring av tekniskt stöd i organisationen och att detta samband kan påvisas i en organisation genom 
att använda teorier inom CSCW-området.  
 
Vi vill undersöka om vi kan påvisa detta samband i en organisation som redan har en viss grad av 
tekniskt stöd i verksamheten och där förändringen över tiden kan ske antingen i det tekniska stödet 
eller i organisationens utformning. 
 

1.1.2 Problemformulering 
Vi vill genom att göra en studie över tiden undersöka om det finns ett samband mellan förändring i 
organisationen och förändring i det tekniska stödet i en organisation där en viss mängd tekniskt stöd 
redan används i verksamheten. Vi vill även se om vi kan påvisa detta samband med befintliga teorier 
bakom CSCW. Med utgångspunkt i hur arbetsform och kärnvärdena för samverkan ser ut i teorin inom 
området CSCW vill vi skapa ett ramverk som kan ligga till grund för utvärdering av ovan diskuterade 
samband. 
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Vårt problem blir följande fråga. Går det genom att använda teorier inom CSCW påvisa ett samband 
mellan förändring i organisation och tekniskt stöd över tiden? 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka om det går att se ett samband mellan förändringar i en organisation och dess 
tekniska stöd över tiden. Vi vill genomföra en beskrivande undersökning av hur CSCW kan sätta 
ramar för användandet av groupware. Detta gör vi genom att först beskriva teorier kring arbetsform 
och samverkan ur CSCW området samt teorier kring vilken typ av stöd som groupware kan ge och 
sedan koppla dessa mot empirin. Därefter skall dessa delar sättas ihop till en beskrivning av hur 
förändringar över tiden på ett företag kan leda till förändringar i hur de använder tekniskt stöd, eller 
vice versa. 

1.3 Avgränsningar 
Vi kommer att titta på CSCW ur ett organisationsperspektiv, alltså de delar i CSCW området som 
beskriver arbetet inom en organisation. Vi ämnar inte undersöka företags syn på vad CSCW är eller 
hur det bäst kan utnyttjas då CSCW endast skall ligga som ett teoretiskt stöd för de punkter där vi vill 
jämföra sambandet mellan förändringar i CSCW och groupware. 
 
Vi har inte heller gått närmare in på någon teknisk beskrivning inom området. Vi förklarar vad 
groupware är för någonting och hur ett groupware kan används. Vi avgränsar också beskrivningen av 
hur groupware används för att stödja CSCW till att vara rent teoretisk, med ett par exempel. 
 
Slutligen så avgränsar vi också uppsatsen till att endast undersöka förhållandena på svenska företag. 

1.4 Förväntat resultat 
Resultatet av uppsatsen skall ge en större förståelse för sambandet mellan CSCW och groupware samt 
för hur nära kopplat verksamheten teorierna inom CSCW området är. Förutom detta så skall resultatet 
visa exempel på hur svenska företag använder sig av groupwareverktyg som tekniskt stöd jämfört med 
hur utbrett de arbetar enligt de punkter med fokus på samverkan vi funnit i teorierna inom CSCW 
området. 
 
Resultatet kan vara intressant för vidare forskning t.ex. för att kunna skapa en metod för utvärdering 
av företags behov av tekniskt stöd med fokus på samverkan. 

1.5 Målgrupp 
Denna undersökning kan vara intressant främst för företag och organisationer som arbetar mycket i 
arbetsgrupper och i projektform. De bör med fördel vara intresserade av att lära sig mer om vad 
CSCW är och hur användningen av ett groupwareverktyg kan underlätta för de anställda att arbeta 
tillsammans med stöd av datorer. Resultatet av undersökningen riktar sig även till lärare, studenter och 
andra personer som har ett intresse kring datorstött samarbete och gärna ser på förändringsfaktorer 
som underlag för processutveckling. 

1.6 Disposition 
Dispositionen kommer kort beskriva de olika avsnitten i denna undersökning. Dispositionen kommer 
att ge läsaren en tydligare helhetsbild och större förståelse för undersökningens upplägg. 
 
Avsnitt 1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva en bakgrund till ämnesområdet samt diskutera den 
problemformulering som undersökningen bygger på. Vidare behandlas även syfte, avgränsningar, 
förväntat resultat samt undersökningens målgrupp. 
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Avsnitt 2. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vilken vetenskaplig inriktning undersökningen har samt vilka metoder som 
använts för att genomföra undersökningen. Vi kommer också att motivera varför vi har valt de 
metoder som redovisas. Motiveringen stöds i relevanta teorier kring forskning och vetenskapsteorier. 
 
Avsnitt 3. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer CSCW-området att behandlas. Fokus kommer att ligga på en kärna inom 
området vilken kommer att beskrivas med ett antal centrala begrepp. Fram till början av 90-talet var 
CSCW ett relativt okänt begrepp. Det är dock ett forskningsområde som växt under det senaste 
årtiondet runt om i världen. Forskningsområdet behandlar hur människor kan arbeta tillsammans med 
stöd av datorer. 
 
Avsnitt 4. Presentation av studien 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva planering och genomförande av studien. Vi kommer även 
presentera vilka företag och personer som deltagit i studien, samt föra en kort diskussion kring varför 
just dessa företag är med, att urvalet blev som det blev. 
 
Avsnitt 5. Presentation av resultat 
I det här avsnittet är avsikten att presentera det material som vi har fått genom våra intervjuer uppdelat 
enligt de matriser och värdeobjekt som vi definierat i teorin. Detta gör vi för att underlätta arbetet med 
analysen av resultatet där vi vill jämföra de respektive delarna med varandra. Informationen i detta 
avsnitt är valda delar från det empiriska materialet. Vi har valt ut de delar som vi upplevt som mest 
relevanta för att beskriva de olika delar från teorin som finns representerade i respektive verksamhet. 
 
Avsnitt 6. Analys av resultat 
I analysen av resultatet kommer vi att utgå ifrån det presenterade resultatet under avsnitt 5. 
Presentation av resultat. Resultatet kommer att sammanställas utifrån teorin och varje del kommer att 
analyseras mot hur förändringen ser ut för respektive del. Slutligen jämförs även båda företagen för att 
påvisa eventuella likheter mellan företagen. 
 
Avsnitt 7. Slutsatser 
I avsnittet med slutsatser är syftet att presentera resultatet av studien kopplat till vidare faktorer inom 
empiri och teori för den aktuella undersökningen. Vi kommer i våra slutsatser återkoppla resultatet 
mot den frågeställning som undersökningen utgår ifrån. Slutsatserna kommer att exemplifieras utifrån 
resultatanalysen och hämta stöd från teoriavsnittet. 
 
Avsnitt 8. Diskussion 
I avsnittet för Diskussion kommer vi ta upp några övriga aspekter kring resultatet och ämnesområdet 
som vi anser vara värdefulla för undersökningen men som inte funnit någon plats under ”Presentation 
av  resultat” eller ”Slutsatser”. Vi kommer även diskutera kring värdet av undersökningen och avslutar 
med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vilken vetenskaplig inriktning undersökningen har samt vilka metoder som 
använts för att genomföra undersökningen. Vi kommer också att motivera varför vi har valt de 
metoder som redovisas. Motiveringen stöds i relevanta teorier kring forskning och vetenskapsteorier. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Patel och Tebelius menar att redan innan en vetenskaplig undersökning genomförs är forskaren 
påverkad av sådana saker som vilket forskningsområde forskaren kommer från och vilken 
förförståelse han eller hon har inom undersökningens område. Inom forskningsteorier talas om att en 
forskare har olika synsätt och perspektiv på det område som skall undersökas. Av synsätt och 
perspektiv är synsätt det mest övergripande förhållningssättet till ett forskningsområde. Det finns två 
vetenskapsfilosofier vilka behandlar olika sätt att se på forskning, vetenskap och människans roll i 
vetenskapen. Dessa två synsätt är positivism och hermeneutik. (Patel & Tebelius 1987) 
 
Kunskap inom positivismen kännetecknas av att den är verklig och alltså tillgänglig för våra sinnen 
och vårt förstånd. Enligt positivismen har vi människor endast två källor till kunskap. Dessa är vad vi 
kan iaktta med våra sinnen samt vad vi kan räkna ut med får logik. Forskaren skall ta fram fakta som 
har hög grad av säkerhet, är utan inslag av ovidkommande faktorer och oberoende av vem som för 
fram fakta. (Patel & Tebelius 1987; Thurén 1991) 
 
I motsats till positivismen är det centrala inom hermeneutiken att se till helheten och inte bara att 
studera delarna. Samma element som står för samma saker, kan skapa olika helheter beroende på hur 
elementen sätts ihop. Hermeneutiken handlar till stor del om att tolka ett empiriskt underlag (Thurén 
1991). Med hjälp av hermeneutiken ger undersökningen en överskådlig bild av vad CSCW-området 
innehåller. Vidare försöker undersökningen även skapa en helhetsbild över företags användande av 
groupwareverktyg samt se till vilken omfattning det används i förhållande till organisationens 
utveckling. Ändras ett element får också helheten en annan innebörd. Hermeneutiken innebär att 
helheten är större än summan av delarna. (Patel & Tebelius 1987) 
 
När våra allmänna värderingar, uppfattningar och intryck konfronteras med andra, för oss annorlunda, 
så upptäcker vi att man kan se saker och ting på olika sätt, ur olika perspektiv. Man klarar inte av att se 
på en företeelse ur två olika perspektiv samtidigt, men om man är medveten om de två olika 
perspektiven så vidgas ens egna perspektiv av företeelsen i fråga. De olika perspektiven ökar alltså ens 
kunskap och förståelse för företeelsen. (Patel & Tebelius 1987) 
 
Nurminen (1988) nämner tre olika idealtyper för perspektiv. Dessa är systemteoretiskt-, sociotekniskt- 
och humanistiskt perspektiv. Det systemteoretiska perspektivet sätter datorn framför människan. Det 
är datorn som genomför uppgifterna. Det sociotekniska perspektivet förespråkar ett nära samarbete 
mellan människa och dator. Dessa tillsammans genomför uppgifterna. Det humanistiska perspektivet 
anser att det är människan som styr och inte datorn. Människan genomför uppgifterna och har enbart 
datorn som stöd för att klara detta. (Nurminen 1988) 
 
Det sociotekniska perspektivet beskriver bäst det förhållningssätt som den här undersökningen har. 
Det sociotekniska perspektivet kommer historiskt närmast från det systemteoretiska, men tar större 
hänsyn till den sociala delen av systemet där människorna använder systemet som stöd (Nurminen 
1988). 
 
Undersökningen utgår från organisationen och människorna som arbetar i den. Människan och 
organisationen är det som i första hand styr hur det tekniska stödet ser ut. Det tekniska stödet påverkar 
sedan verksamheten och organisation. Verkligheten är inte idealtypisk och undersökningen försöker i 
första hand hålla ett så objektivt och övergripande perspektiv som möjligt. Detta gör att studien färgas 
av både det sociotekniska och det humanistiska perspektivet. Ett objektivt och övergripande 
förhållningssätt går också i ton med det hermeneutiska synsättet. (Patel & Tebelius 1987) 
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2.2 Forskningsstrategi 
Vetenskapligt arbete skapas ur frågor. När frågan väl är ställd är sättet att besvara frågan och själva 
svaret det som intresserar oss. Forskningsstrategin talar om hur analys och slutsatser av 
undersökningen kommer att genomföras. Patel och Tebelius talar om två arbetssätt för att samla 
information och kunskap för att svara på dessa frågor samt för att knyta ihop teori och verklighet med 
varandra. Dessa ansatser är deduktion och induktion. (Patel & Tebelius 1987) 
 
Deduktion innebär att forskaren från en teori bildar antaganden om verkligheten. Dessa antaganden 
testas sedan mot verkligheten och det svar som dessa antaganden bildar antingen bekräftas eller ratas. I 
en deduktiv ansats står arbetssättet i centrum och man har en metodfokusering. Undersökningen kan 
inte sägas vara deduktiv då den inte skapar några uttalade antaganden om groupwareverktyg eller 
CSCW-området baserat på tidigare teorier, även om undersökningen bygger på en teoretisk bakgrund. 
Patel och Tebelius (1987) kallar ansatsen för ”bevisandets väg”. (Patel & Tebelius 1987) 
 
En forskare med induktiv ansats drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta (Thurén 
1991). Induktion innebär att man samlar material, ur vilken information och kunskap erhålls för att 
komma fram till ett svar på den aktuella frågan. Forskaren använder med andra ord inte några teorier 
utan arbetar tvärtom med allmän kunskap för att ur verkligheten skapa egna teorier. Resultatet av den 
aktuella undersökningen bygger på hur det ser ut på företag i verkligheten. Detta material används för 
att skapa information utifrån vilken det går att generalisera och dra slutsatser. I en induktiv ansats 
fokuserar man på de svar man får fram och till skillnad från deduktiv ansats så arbetar man inte efter 
något regelverk eller någon specifik metod. Patel och Tebelius (1987) kallar de induktiva ansatsen för 
”upptäckandets väg”. (Patel & Tebelius 1987) 
 
Teorin används för att skapa en egen modell över viktiga aspekter i diskussionen om hur ett samband i 
förändringen mellan organisation och tekniskt stöd kan se ut. Denna modell bygger på allmän kunskap 
och kommer att användas för att bygga upp och stödja analysen av resultatet. Att tolka detta område 
och de samband som undersökningen letar efter genom att se på en öppen studie över tiden är en 
induktivt inspirerad strategi. 
 
Den empiriska studien genomförs i den här undersökningen för att vi ska kunna testa om teorierna 
bakom CSCW kan påvisa ett samband mellan arbetets utformning och det tekniska stödet i förändring 
över tiden. Empirin bygger på studier gjorda genom intervjuer på två företag vid två tillfällen. Det 
första tillfället var 1998 och det andra 2003. 

2.3 Insamlingsmetod 
Inom samhällsvetenskapen brukar det göras skillnad åt mellan två metodiska angreppssätt. Detta görs 
med utgångspunkt från den information som undersöks, om det är mjukdata eller hårddata, och man 
talar då om kvantitativa och kvalitativa metoder. Innan en studie står vi inför ett metodval där 
respektive metod har sina starka respektive svaga sidor. Metodvalet bör därför göras utifrån vilken 
kunskap som ska uppnås och med utgångspunkt i den frågeställning som ska undersökas. (Holme & 
Solvang 1997) 
 
Kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och mängder, vilka sedan används för 
statistiska analyser. Kvantitativ metod eftersträvar fullständig förståelse och kan användas för 
modeller och referensramar då metoden ser till det genomsnittliga. Det går att med fördel kombinera 
kvalitativa och kvantitativa element i en och samma undersökning (Holme & Solvang 1997). Till 
exempel förekommer det ofta hårda data i kvalitativa rapporter då det är svårt att helt undvika 
mängdangivelser i siffror även i en kvalitativ studie. (Repstad 1999) 
 
Då undersökningen inte försöker beskriva någon statistisk analys har studien samlat in mer 
djupgående information från ett mindre antal källor. Kvalitativa metoder har ett fokus på att samla in 
mer beskrivande information för att ge en djupare förståelse av ett problem eller att beskriva helheten 
av problemets sammanhang. Kvalitativ metod hämtar ofta information direkt från källan, t.ex. genom 
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intervju eller observation. (Holme & Solvang 1997) De metoder som används i studien är källanalys 
och intervju. 
 

2.3.1 Intervju 
Det finns några olika typer av intervjuer. Det gäller att bestämma sig för vilken typ av intervju som på 
bästa sätt ger den information man vill ha. Grebenik & Moser (1962, enl. Bell 2000) anser att de olika 
intervjuformer man har till sitt förfogande går att lägga på en skala som visar på olika grad av 
formalisering. Som den ena extremen hamnar en formell intervju där intervjuaren i hög grad skall 
fungera som en objektiv registrator. Som den andra extremen hamnar en helt informell intervju som 
styrs av respondentens svar och reaktioner. Hit räknas den fria intervjun, vilken beskrivs utförligare 
nedan. (Bell 2000) 
 
Styrkan i den fria intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 
vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen 
vad gäller undersökningspersonerna. (Holme & Solvang 1997) Intervjuerna i studien var inte bundna 
till några fasta svarsalternativ, utan hade endast en mall att utgå ifrån för att täcka in de viktigaste 
områdena. Detta tillvägagångssätt användes för att intervjupersonerna skulle kunna berätta fritt om hur 
organisationen och användandet av groupware såg ut på sitt företag. 
 
Intervjuaren har i förväg en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa har han skrivit 
ner i en mall eller handledning till intervjun. Intervjuaren behöver inte nödvändigtvis varken till 
innehåll eller ordningsföljd följa denna till punkt och pricka. Intervjuaren anger endast temats ramar, 
men måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de frågor han vill belysa. Det är alltså viktigt att 
intervjun täcker de områden som intervjumallen innehåller. (Holme & Solvang 1997) 
 
Den första studien hade något mer strukturerade frågor då vi ville bygga en informationsplattform att 
utgå från i vår analys. Den andra undersökningen hade lite mindre strukturerade frågor då vi i första 
hand var ute efter en beskrivning av förändringen som skett sedan den första undersökningen. I 
intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar de 
punkter man har i sin intervjumall. Det måste man ta hänsyn till under intervjuns gång. (Holme & 
Solvang 1997) 
 
Urvalet av respondenter och företag har gjorts för att med avseende på den teori undersökningen 
baseras på erhålla generell information om hur det förhåller sig i en organisation, samt erhålla så 
utförlig information som möjligt med avseende på specifika teoretiska faktorer, vilka beskrivs mer 
under avsnitt 3. Teoretisk bakgrund nedan. Viktiga faktorer för urval av företag är storlek, avseende 
geografisk spridning, teknisk mognad samt organisatorisk struktur med avseende på grupparbete. 
Viktiga faktorer för urval av respondenter är god kännedom om företagets organisation och 
verksamhet samt kunskaper inom den teoretiska grunden för undersökningen. 
 

2.3.2 Källanalys 
Källa kan definieras på olika sätt, till exempel som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som 
utgör grunden för denna uppgifts auktoritet” (Rolf Torstendahl 1966, enl. Holme & Solvang 1997, s. 
125).  
 
Tryckta texter kan komma in i vetenskapliga undersökningar på flera sätt. Forskaren använder sig ofta 
av tryckt bakgrundsmaterial som påverkar både utformningen av forskarens problemställningar och 
den analys av data som utförs. Beskrivningar av tillgänglig statistik och annan dokumentation kan ge 
nödvändig bakgrund och sammanhang för både forskare och läsare innan de ger sig i kast med 
projektet i fråga. Allt detta kan kallas dokumentanalys. Man läser ett skriftligt material vilket sedan 
används i analysen och rapporten i den utsträckning man tycker det beskriver ens problemställningar. 
Men i en snävare bemärkelse är dokumentanalysen en metod där man ger vissa texter status som källor 
för själva undersökningen (Repstad 1999). Källanalysen har i undersökningen använts för att bygga 
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den teoretiska bakgrunden. För att vara mer precis så har en dokumentanalys genomförts genom 
litteraturstudier. Den teoretiska bakgrunden skapar en grund att utvärdera studierna mot. 
 
Källor kan delas upp i primära och sekundära källor. En primärkälla är en sådan källa som kommer till 
stånd eller som man får tag i under projektets gång. En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och 
ting som ägt rum och som baseras på en primärkälla. Exempel på en primärkälla är intervjuer och 
protokoll från möten. Exempel på en sekundärkälla är böcker och rapporter om ett ämne från en 
konferens. (Bell 2000) Undersökningen bygger på befintlig information inom ämnesområdet, det vill 
säga sekundärdata. Analysen av undersökningarna är även den en källanalys, men då av primärdata 
genom intervjuerna. 

2.4 Analysmetod 
I en sammanställning av en forskningsstudie anser Repstad (1999) att det går att urskilja tre teoretiska 
faser, vilka i praktiken ofta glider in i varandra. Faserna är analys, tolkning och rapportskrivning. 
Under analysen av data försöker forskaren sammanställa och strukturera datan för att den ska vara 
enklare att tolka. Tolkningen av den sammanställda informationen innebär att forskaren värderar 
informationen mot den problemställning som studien har samt värderar informationen mot den teori 
vilken studien baseras på. Vad rapportskrivning kan innebära diskuteras under presentationsmetod 
nedan. 
 
Då en analys av kvalitativ data görs finns ofta en personlig förståelse för datan. Denna förförståelse 
kan innebära att tolkningen av datan styrs av den som gör studien. Detta kan undvikas genom att låta 
någon annan analysera datan än det person som samlat in den. Det kan finnas ett problem även med 
detta då en viss förförståelse av datan ibland krävs för att tolka innebörden rätt. Då studien görs får de 
två olika varianterna vägas mot varandra, om det är viktigare att datan tolkas rätt i sitt sammanhang 
eller att analysen av data färgas så lite som möjligt. (Repstad 1999) 
 
I denna undersökning kommer analysen bygga på den data som sammanställts genom intervjuerna. 
Christensen et al (2001) menar att i en kvalitativ studie tas datan fram ur ett fåtal fall och är därför i 
hög grad beroende av sammanhanget. Därför är den person som genomför undersökningen själv 
mätinstrument när datan analyseras, till skillnad från en kvantitativ analys som baseras på den 
statistiska metoden. Vid analys av kvalitativ data är det viktigt att visa att det finns stöd för analysen i 
teorin och att insamlingen av teori och data gärna skett med flera olika metoder, så kallad 
metodtriangulering (Christensen et al 2001). I denna undersökning kommer analysen av empirin ske 
med utgångspunkt i den modell som byggts i teorin. 

2.5 Presentationsmetod 
I Repstads (1999) tre teoretiska faser innebär rapportskrivning att förmedla studien och dess resultat 
till läsaren. Denna undersökning kommer att skrivas som en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen 
skrivs enligt de krav och regler som gäller för uppsatsskrivande på Institutionen för Data- och 
Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. Undersökningens resultat kommer dessutom att redovisas 
genom muntlig presentation. 

2.6 Utvärderingsmetod 
Då insamlad data analyseras är det viktigt att det finns en kritisk förhållning till värdet av den 
information som samlats in. Frågor som undersökaren bör ställa sig är om informationen varit spontan 
eller om frågorna varit ledande. Har undersökningspersonerna någon anledning att dölja, överdriva 
eller förvränga information. En annan viktig fråga är om studien har något värde inom forskningen. 
(Repstad 1999) 
 
Genom att presentera en utvärderingsmetod för denna studie får läsaren en större möjlighet att kritiskt 
bedöma resultatet och sedan avgöra om studiens resultat är att tro på eller ej. Christensen et al (2001) 
menar att vid utvärdering av en kvalitativ analys krävs att forskaren ser till studiens reliabilitet, 
validitet samt generaliserbarhet. 
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Reliabilitet innebär att undersökningsresultatet skall kunna uppnå samma grad om undersökningen 
genomförs på ett identiskt eller likartat sätt. Reliabilitet är ett väl använt begrepp främst inom 
kvantitativa undersökningar. I en kvalitativ undersökning baseras datan på interaktion med andra 
människor i ett specifikt sammanhang. Detta sammanhang är omöjligt att återskapa identiskt då 
verkligheten omkring oss är föränderlig. Därför bör reliabilitet inte användas enskilt, utan stödjas av 
fler kriterier som validitet och generaliserbarhet för att fastställa värdet av den kvalitativa analysen. 
(Christensen et al 2001) 
 
Validitet handlar om i vilken grad undersökningen mätt det den avsett att mäta. Validitet ser till hur 
väl undersökningen och dess resultat överensstämmer med verkligheten. I en kvalitativ analys innebär 
detta att forskaren måste belysa de bakomliggande faktorer som leder fram till, påverkar eller styr 
fenomenet som studeras. Genom att se hur väl resultatet stämmer överens med undersökningens 
initiala intentioner kan vi bedöma validiteten i undersökningen. Trovärdigheten i en kvalitativ analys 
baseras i första hand på att det i undersökningen öppet och tydligt visas vilka insamlingsmetoder som 
använts och att all data samlats in som krävs för att påvisa de bakomliggande faktorer som påverkar 
resultatet. (Christensen et al 2001) 
 
I en kvalitativ analys går det inte att tala om statistisk generaliserbarhet baserat på ett kvantifierbart 
resultat. Kvalitativ generaliserbarhet måste utgå från den för närvarande bäst beskrivande 
helhetsbilden av det fenomen som studeras. För att se om resultatet av en kvalitativ analys är 
applicerbart på andra liknande fenomen krävs att sammanhanget som fenomenet studeras i beskrivs. 
(Christensen et al 2001) 
 
Under avsnitt 8.2 Utvärdering av resultat kommer vi att utvärdera resultatet av studien utifrån 
ovanstående kriterier. 
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3 Teoretisk bakgrund  
I detta avsnitt kommer CSCW-området att behandlas. Fokus kommer att ligga på en kärna inom 
området vilket kommer att beskrivas med ett antal centrala begrepp. Fram till början av 90-talet var 
CSCW ett relativt okänt begrepp. Det är dock ett forskningsområde som växt under det senaste 
årtiondet runt om i världen. Forskningsområdet behandlar hur människor kan arbeta tillsammans 
med stöd av datorer. 

3.1 Historik  
1984 bjöd Irene Greif och Paul Cashman in personer från olika forskningsdiscipliner, där personerna 
delade intresset av hur människor arbetar i relation till hur teknologi kan stödja arbetet, till en 
workshop i USA. CSCW, datorstött grupparbete, var beskrivningen av deltagarnas gemensamma 
intressen. CSCW skulle snart visa sig finna anhängare både i Europa och Asien. Bakgrunden  till att 
Grief och Cashman bjöd in till workshop vara att utvecklingen av tekniken hade misslyckats med att ta 
fram tekniska system för att stödja och underlätta administrativa uppgifter. Det hade under 60- och 70 
talet skett en tekniska utveckling som lett till att det i mitten av 70-talet fanns minidatorer som stödde 
enskilda personers arbete. Den tekniska utvecklingen skulle nu stödja grupper och organisationer på 
ett mer omfattande och interaktiv sätt. Det visade sig vara svårt att designa, utveckla och förstå vilka 
krav som ställdes på ett teknik system och få system att fungera i verkligheten. (Grudin 1994; Wilson 
1991) 
 
CSCW är ett begrepp som under de senaste årtionden vuxit och som tillsammans med groupware 
representerar ett paradigmskifte inom datavetenskapen. Tidigare inriktade sig funderingarna inom 
datavetenskapen oftast på relationen mellan människa och maskin, men senare forskning fokuserar på 
relationen människa till människa och hur datorerna kan stödja denna relation. (Baecker 1993; Kuutti 
1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996; Grudin 1991 se Bannon & Hughes 1993) 
 
CSCW området har vuxit fram ur den tekniska utvecklingen. Till en början fanns det persondatorer på 
arbetsplatserna som stödde den enskildes arbete. Sedan utvecklades det datorstödda arbetet till att 
datorer kopplades ihop till ett nätverk, vilket ökade möjligheterna för människor att arbeta tillsammans 
med stöd av nätverken. Detta i sin tur ledde till en ökad medvetenhet om hur människor kan arbeta 
gemensamt med stöd av datorer i en organisation. (Wilson 1991) 
 
Doug Engelbart (1963, 1982 enl. Baecker 1993) var en av de första att se en vision om CSCW. På 
mitten av sextiotalet skapade han ett program, Augmented Knowledge Workshop, som möjliggjorde 
hierarkiskt indelade dokument som var tillgängliga på en gemensam arbetsarea. I början på sjuttiotalet 
kom de första varianterna av e-mail och andra tekniska system som exempelvis datakonferenssystem 
och audio- och videobaserade telekonferenssystem. Uttrycket groupware, en beskrivning av den teknik 
som stöder arbetet mellan flera personer, myntades 1982 av Peter och Trudy Johnson-Lenz. Under 
åttiotalet började man allt mer diskutera kring hur samarbetsformerna skulle kunna se ut. Det 
utvecklades bland annat group decision support systems och media spaces. (Baecker 1993; Essler 
1998) 
 
Mycket som skrivits inom ämnesområdet har haft olika benämningar. CSGW; Computer Supported 
Group Work, CAT; Computer Augmented Teamwork, GDSS; Group Decision Support Systems, 
EMS; Electronic Meeting Systems, CWSS; Collaborative Work Support Systems och TWS; Team 
Work Systems är flera av benämningarna som förekommit. Det vanligaste uttrycket och det som blivit 
standard är dock CSCW, Computer Supported Cooperative Work. (Docherty & Whitaker 1992)  
 
Idag är CSCW ett fält med egna konferenser, tidskrifter och intressegrupper men det ses fortfarande 
som ett nytt område. I Programförklaringen till den senaste CSCW-konferensen beskrivs CSCW som 
ett forum för att presentera och diskutera forskning och utveckling som sker inom design, 
implementering och användning av tekniker som påverkar grupper och organisationer men även 
traditionella ämnen kring arbete och att arbeta tillsammans. Konferensen 2002 har även utvidgat sitt 
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fokus till att inkludera alla omgivningar där teknik används för att förmedla kommunikation, 
koordinering, samarbete och även konkurrens mellan människor och indirekt delande av förtroliga 
moment. (CSCW 2002) 
 

3.2 Vad är CSCW? 
Det finns många olika åsikter om vad CSCW egentligen representerar. CSCW är ett område som 
omfattas av ett flertal vetenskapliga inriktningar och där det finns människor från flera olika 
forskningsområden som informatiker, psykologer, etnografer och systemdesigners vilka var och en 
fokuserar på samma eller olika delar inom CSCW. Termer som används inom CSCW-området kan 
vara väl etablerade och förstådda inom det egna området, men termen kanske inte uppfattas och tolkas 
på samma sätt inom andra områden. (Ljungberg 1994)  
 
Synsätt på CSCW 
CSCW kan ses som en arena där två olika utvecklingstraditioner möts, Informations System (IS) och 
Human-Computer Interaction (HCI). CSCW fokuserar på grupper, till skillnad från HCI som har 
traditionell fokus på individen och IS som fokuserar på hela organisationen. (Grudin 1991 se Baecker 
1993) (Shapiro 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996) (Kuutti 1996 se Shapiro, Tauber & 
Traunmüller 1996) Studier av IS varierar beroende på dels vilken förändring de fokuserar på, dels 
vilken del av omgivningen det gäller, samt hur de ser förändringsprocessen i relation till omgivningen 
i vilken den sker. (Avgerou 2001) Utvecklingstraditionen inom IS har över tiden tagit till sig och gjort 
de sociala effekterna till en viktig byggsten vid utveckling av system och groupware. (Orlikowski et 
al. 1996) 
 
Nedanstående citat visar exempel på olika synsätt som finns på vad CSCW representerar: 
 

”Computer supported cooperative work is computer-assisted coordinated activity such as 
problem solving and communication carried out by a group of collaborating 
individuals”.(Baecker 1993) 
 
Fritt översatt: CSCW är datorstödd samordnad aktivitet typ problemlösning och 
kommunikation utförd av en grupp samarbetade individer 
 
”CSCW is a generic term which combines understanding of the way people work in groups 
with the enabling technologies of computer networking, and associated hardware, 
software, services and techniques”. (Wilson 1991) 
 
Fritt översatt: CSCW är en allmän term som sammanfattar förståelsen av hur individer 
arbetar i grupper med tillgängliga datasystemteknologier och associerad hårdvara, 
mjukvara, service och tekniker. (arbetssätt) 

 
Enligt Baecker (1993) innebär CSCW ett tekniskt synsätt där grupper samverkar med stöd av 
tekniken. Wilson (1991) menar däremot att CSCW också omfattar förståelsen för arbete i grupper 
samt dess interaktion med tillgängliga tekniker, vilket innebär ett humanistiskt synsätt. Orlikowski 
(1992c) tar, liksom Baecker och Wilson, upp att datorstött grupparbete och groupware förekommer i 
olika sammanhang. En del forskare fokuserar på vad datorstött grupparbete och groupware kan betyda 
för en organisations effektivitet, andra fokuserar på implementering av datorstöd och groupware för 
grupparbete. (Orlikowski 1992c) 
 
De humanistiska och tekniska synsätten kan också åskådliggöras genom att se till de olika perspektiv 
som den skandinaviska och den amerikanska skolan representerar. Den skandinaviska skolan 
representerar den mer humanistiska inriktningen medan den amerikanska skolan representerar den mer 
tekniska inriktningen. Skandinaviska skolan ser på CSCW ur ett användarperspektiv. Den 
skandinaviska skolan ser dessutom CSCW och groupwareverktyg som en möjlighet för samverkan av 
olika slag. I den amerikanska skolan är inriktningen mer riktad mot utveckling av tekniska system för 
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att sedan finna olika möjligheter för tillämpning av systemen som stöd för hur arbetet utförs. (Grudin 
1994; Ljungberg 1994) 
 
Övergripande för användare, grupper och teknik är att allt ingår i en organisations verksamhet och det 
är utifrån verksamheten som organisatoriska behov kan identifieras och vilka som behöver uppfyllas 
för att förbättra stödet till arbetets utförande. Det kan exempelvis vara behov av specialistsystem eller 
organisatoriska förändringar för att öka effektiviteten eller olika behov som beror på att arbetet utförs 
på olika platser och på varierande tider. Vare sig utgångspunkten grundar sig i ett tekniskt eller 
humanistiskt synsätt så står ändå verksamheten i centrum. (Eason 1988) 
 
Som Baecker, Wilson, Orlikowski och Eason skildrat ovan finns det flera synsätt inom CSCW. Det 
gemensamma intresset för forskare från alla olika områden ligger i att undersöka hur människor 
arbetar gemensamt i grupp och hur detta arbete kan förändras och förbättras med stöd av datasystem. 
(Vaske & Grantham 1990; Orlikowski 1992a; Ljungberg 1994) 
 

3.3 Samverkan inom CSCW 
Samverkan är ett centralt begrepp inom CSCW området,  som rent begreppsmässigt definieras på flera 
sätt, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar av innebörden av begreppet. Samverkan används ofta 
för att beskriva arbete tillsammans, främst inom den egna organisationen. Landow (1990, se Baecker 
1993) försöker visa på den inbyggda komplexitet som uppstår vid samverkan i form av den sociala och 
politiska omgivningen samt de yttre hot som kan finnas, vilka de inblandade aktörerna inte alltid 
tänker på eller är medvetna om. (Baecker 1990)  Eason (1995) menar att det också är viktigt att betona 
att det är informationen som lagras, bearbetas och kommuniceras mellan det tekniska systemet och 
organisationen som påverkar hur samverkan ser ut i respektive fall. (Eason 1995) 
 
Samverkan kan beskrivas genom de aktiviteter och sociala funktioner som finns inom en grupp. För att 
en grupp skall fungera finns det allmänna funktioner som är grundstenar för att hantera den 
gemensamma information som finns inom gruppen. De begrepp som används inom CSCW området 
för att tydligare förklara funktioner inom samverkan är; koordinering, samarbete och sambeslut. 
Kommunikation är ytterligare en begrepp som understöder koordinering, samarbete och sambeslut för 
att samverkan i en grupp skall kunna genomföras. (Docherty & Whitaker 1992; Essler 1998; 
Ljungberg 1994) 
 
Koordinering inom samverkan 
Koordinering är den process där gruppmedlemmar organiserar och synkroniserar sina handlingar inför 
en gemensam uppgift. Detta innebär att det är flertalet aktiviteter som skall genomföras för att gruppen 
gemensamt skall uppnå det fastställda målet. Arbetet med koordinering sker genom att detaljerat 
bestämma vad som skall göras, vem som skall göra det och när det skall vara klart. (Docherty & 
Whitaker 1992; Ljungberg 1994; Schmidt & Rodden 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996).  
Förutsättningar för att uppnå framgångsrik koordinering är att handlingar synkroniseras och att 
uppgifter bryts ner i olika delprocesser. För att ytterligare effektivisera koordinering krävs det att 
duplicering av handlingar minimeras samt att arbetsinsatsen och kommunikationen under 
genomförandet av uppgiften är liten och välriktad. För att stödja och effektivisera koordinering finns 
det behov av att använda olika datatekniker, groupware. Exempel på tekniskt stöd för koordinering är 
länkning av meddelanden med elektronisk konversation, schemaläggning av personers arbetstider och 
arbetsuppgifter. (Essler 1998; Kuutti 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996) 
 
Samarbete inom samverkan 
Samarbete handlar om att när personer i en grupp med en gemensam uppgift arbetar tillsammans blir 
resultatet större än om varje del inom uppgiften utförts enskilt av personerna i gruppen. Samarbete 
består av de aktiviteter som gruppmedlemmarna genomför i arbetet med den gemensamma uppgiften. 
Generellt beskrivs samarbete inom CSCW som två eller flera personer vilka arbetar tillsammans med 
en gemensam uppgift. (Docherty & Whitaker 1992; Hills 1997; Schmidt & Rodden 1996 se Shapiro, 
Tauber & Traunmüller 1996). Två viktiga kriterier för ett fungerande samarbete är hur väl de enskilda 
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personerna kan generera delad kunskap samt hur väl de enskilda personernas måluppfattning och syn 
på genomförandet av en uppgift matchar varandra. (Ljungberg 1994) Essler (1998) beskriver 
samarbete i egenskap av den process där individer arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt 
mål. För att göra detta är den viktigaste "tekniken" att dela information. Exempel på tekniker för att 
förbättra samarbete är stöd för att generera och bearbeta ändamålsenliga frågor samt 
informationsstrukturer som reflekterar sättet som informationen skapas.(Essler 1998) 
 
Sambeslut inom samverkan 
Sambeslut är en förlängning av samarbete. I sambeslut är den gemensamma uppgiften att fatta ett 
beslut. För att detta skall kunna genomföras krävs det att gruppmedlemmarna har tillgång till samma 
information och tar del av varandras kunskaper samt med hjälp av detta kan skapa en gemensam 
förståelse för beslutet. (Docherty & Whitaker 1992; Ljungberg 1994). Delad förståelse om målet och 
tillit mellan gruppmedlemmarna är viktiga framgångs faktorer för sambeslut. Exempel på information 
som krävs för sambeslut kan vara information om tidigare beslut som fungerar som prejudikat eller 
kriterier för hur beslutsfattandet sker. (Essler 1998) 
 
Kommunikation inom samverkan 
Kommunikation ligger till grund för en fungerande och effektiv samverkan inom arbetet. 
Kommunikationen bygger upp en gemensam förförståelse som är ett grundkrav för all koordinering av 
arbete. Det räcker inte med att bygga upp en första kommunikation, utan medlemmarna i en grupp  
måste ansvara för att kommunikationen fortlöper genom hela arbetet. Om ansvar tas för en god 
kommunikation inom gruppen kan resultatet automatiskt bli en koordinering av gruppmedlemmarna. 
(Clark & Brennan 1990, se Baecker 1993).  
Ofta diskuteras begreppet kommunikation som en beskrivning av tekniska medel för att utföra 
kommunikation. Vanliga tekniska lösningar som ofta beskrivs är telefon, e-post och fax. 
Kommunikation kan även vara något som generellt sker genom alla tekniska lösningar. Groupware har 
ofta även som uppgift att underlätta och stödja kommunikation av den gemensamma informationen, 
vilken ligger till grund för att koordinering, samarbete och sambeslut skall kunna utföras. (Bilkson 
1996 se Ciborra 1996)  
 
Förändringar i organisation 
Orlikowski (1992c) beskriver samverkan och förändringar utifrån CSCW-området i samband med att  
implementering av ett nytt system sker i en organisation och hur en organisation hanterar förändringar 
i samband med implementeringen. Denna beskrivning utgår från hur människor uppfattar och ser på 
sig själva och sin omgivning samt hur organisationens omgivning ser ut i form av exempelvis policys, 
normer och belöningssystem, vilka även är förutsättningar vid implementering av ett nytt system. Det 
som Orlikowski anser är intressant att titta på från den utgångspunkten är de förändringar som uppstår 
för individen och gruppen i samband med implementering. Dessa förändringar kan vara antingen 
planerade eller oplanerade, där en oplanerad förändring innebär en oförutsedd förändring som måste 
hanteras i samband med implementering. En implementering kan även skapa möjligheter till 
förändringar, som inte ligger inom ramen för att slutföra den aktuella implementering. Sådana möjliga 
förändringar kan bilda nya grunder för fortsatt utveckling av groupware/system eller organisation. 
(Orlikowski 1992c) 
 
Förändringar som sker i en organisation vid exempelvis en implementering av ett nytt 
groupwareverktyg påverkar eller påverkas av den omgivning och de faktorer som finns i och kring en 
organisation. Docherty & Whitaker (1992) samt Essler (1998) menar att dessa faktorer kan delas upp i 
tre kategorier. Dessa är grupp, utförande och teknik. (Se figur 3-1 nedan.) Grupper i en organisation 
utgörs av människor, vilka i sin tur omges av faktorer som exempelvis policys, normer, rutiner och 
mål, vilka påverkar det samarbete och de sambeslut som tas i gruppen. Dessa omgivande faktorer 
påverkar även hur arbetsformen ser ut i organisationen. Arbetsformens utseende, såväl som uppgiftens 
och teknikens utformning, styrs även till stor del av begreppen tid och plats. 
 
En förändring genom införande av ny teknik kan alltså påverka hur samverkan ser ut inom 
organisationen. Tekniken som används i en organisation påverkas av faktorer som utformning och 
design, hårdvara, mjukvara samt användarnas syn på tekniken. De krav som finns på tekniken är att 
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den skall stödja koordinering och samarbete inom gruppen samt kommunicera gemensam information 
som berör gruppens arbete. Den omgivning som gruppen och tekniken tillsammans representerar 
påverkar alltså utförandet av en uppgift. Utförandet av uppgiften påverkas även av faktorer som kan 
komma ifrån utbildning och erfarenhet hos de som skall utföra uppgiften. (Docherty & Whitaker 1992 
se Docherty 1992; Essler 1998). 
 
 

Grupp  

Utförandet 

Gruppfrågor 

Allmänna funktioner 

Systemförutsättningar 

Teknologi 

Beteende 

Intern och extern effektivitet

Teknik 

Figur 3-1. Sociotekniska faktorer i en organisation som påverkar utförandet. (Modifierad 
efter: Docherty & Whitaker 1992 se Docherty 1992, s. 8; Essler 1998, s. 76). 

Gemensamt 
informations 

utrymme 

Figur 3-1 ovan illustrerar faktorer som visar att en organisation är uppbyggd av människor, grupp, 
som använder verktyg, teknologi och kunskap, teknik, för att producera en produkt eller tjänst, 
utförandet. Tillsammans bildar grupp och teknik faktorer som påverkar utförandet. 
 
Beroende på i vilken grad kopplingen mellan gruppen, tekniken och utförandet klarar av att möta 
kraven på att stödja koordinering, samarbete, sambeslut och kommunikation så påverkar detta hur 
effektivt organisationen kan uppnå resultat och uppsatta mål. Genom att använda faktorerna som visas 
i figur 3-1 ovan försöker Docherty och Whittaker (1992) visa att det är matchningen av beroendet 
mellan gruppaspekter, utförandet och tekniska aspekter som påverkar intern och extern effektivitet 
inom respektive nivå i organisationen. (Se  figur 3-2 nedan.) (Docherty & Whitaker 1992 se Docherty 
1992).  
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Intern effektivitet 

Extern effektivitet 

Gruppfrågor 

Allmänna funktioner 

Gemensamt 
informations 

utrymme 

Gruppresultat 

Beteende

Verksamhets mål 

Verksamhets resultat 

Figur 3-2. Genom groupware förbättra utförandet i grupper. (Docherty & Whitaker 1992 se Docherty 
1992, s. 9). 

 
Docherty och Whitaker (1992) menar att om gruppen har stöd av groupwareverktyg kan 
arbetsuppgiften lösas enklare och snabbare vilket leder till ökad effektivitet. Detta i sin tur innebär att 
verksamhetens mål uppfylls på ett bättre sätt och resultatet påverkas positivt. 

3.4 Begreppen tid och plats 
Två centrala faktorer inom CSCW är tid och plats. Dessa faktorer påverkar i hög grad gruppen, 
tekniken samt utförandet, vilket vi kunde se under avsnitt 3.3 ovan. Inom CSCW används tid och plats 
för att identifiera vilket stöd en grupp behöver, vilka krav som ställs på tekniken och när utförandet av 
en uppgift sker. För att tydligare beskriva olika tid och olika plats används begreppen synkron och 
asynkron för att definiera tid samt centraliserad och distribuerad för att definiera plats.  
Synkront betyder att all verksamhet sker i realtid. En synkron aktivitet är exempelvis en pågående 
konversation som påverkar människor i realtid. Med asynkront menas att aktiviteten sker på olika tid 
som i en verksamhet med skiftarbete eller kontor i olika tidzoner. En asynkron aktivitet är exempelvis 
en brevkorrenspondans, som påverkar människor under en utdragen tidsperiod.  
Centraliserad betyder att all verksamhet förekommer och utförs på en och samma plats. Distribuerat 
innebär att verksamhet som förekommer och utförs finns på flera platser. (Ljungberg  1994; Baecker 
1993) 
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Kombinationen av tid och plats kan åskådliggöras i följande matris. 
 
 

Figur 3-3. CSCW matris över tid och plats. (Ljungberg 1994, s. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrisen visar dimensionerna tid och rum, som i sin tur var och en delas upp i kategorierna "samma" 
och "olika". (Ljungberg 1994) 

3.5 Groupware 
Den teknik som används för att stödja de aktiviteter som sker i en grupp kallas ofta för groupware. I ett 
tidigt skede i användandet av datorer fanns det flertalet programvaror som stödde en användare. 
Efterhand som såväl arbetsformer som teknik utvecklades ställdes större krav på att samordna olika 
aktiviteter i verksamheten samt öka förståelse och kommunikation av gemensam information. Detta 
skapade ett behov av applikationer som kunde stödja olika former av samverkan. Termen Groupware 
definierades första gången av Johnson-Lenz (1982, enl. Baecker 1993) då de refererade till ett 
databaserat system som verkade tillsammans med den sociala grupprocessen. Groupware kan 
användas till att koordinera arbetsuppgifter, strukturera samarbetet mellan gruppmedlemmar, 
kommunicera gemensam information och lösa problem med och inom ett grupparbete. Den främsta 
avsikten med ett groupware är att underlätta grupparbete. Visserligen faller även så enkla tekniker som 
telefonen in under begreppet groupware men groupware har främst använts till att klassificera tekniker 
som bygger på datorbaserade nätverk. (Baecker 1993) Groupware har växt och utvecklats till att bli ett 
eget ämnesområde som diskuteras och behandlas tillsammans med eller som en del av teoretiska 
områden som CSCW. (CSCW 2002) 
 
Groupware som begrepp 
I litteraturen finns det olika definitioner av vad groupware innebär för CSCW. Grudin (1991) använder 
termen groupware för att förklara mjukvaran mellan organisatoriska system och individuella 
applikationer. Vidare använder han CSCW-området för att peka på motsvarande forsknings tradition 
inom organisation och teknik. (Grudin 1991 se Baecker 1993) Malone (1985, enl. Docherty & 
Whitaker 1992 se Docherty 1992) beskriver groupware som informationsteknologi som används för 
att hjälpa människor att arbeta tillsammans mer effektivt. (Coleman & Shapiro 1992 se Baecker 1993; 
Docherty & Whitaker 1992 se Docherty 1992) Förutom att vara en med kod uppbyggd applikation, så 
är även groupware en metod för att definiera, strukturera och knyta ihop flera applikationer och data 
med en eller flera användare. (Baecker 1992; Essler 1998). Enligt Essler (1998) så omfattar CSCW 
forskning om samarbete och koordinering inom och mellan flera verksamheter där groupware 
representerar mer tekniska produkter och specifikationer i organisationen. Groupware representerar 
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alltså det tekniska stöd som behandlas inom CSCW. Generellt sett innebär detta att begreppet 
groupware beskriver de verktyg som används för att stödja samverkan i grupper. (Essler 1998) 
 
Groupware och omgivningen. 
Orlikowski (1992a) beskriver att teknik även omfattar uppgifter som utförs med hjälp av teknik, 
människors kunskaper som används samt nya möjligheter som skapas. Men detta medför även 
avgränsningsproblem och mätproblem inom området för vad som är teknik. Det kan bli svårigheter att 
undersöka interaktionen mellan teknik och människor eftersom i teknik har uppgiften och kunskap 
slagits samman med tekniken. Vidare beskriver hon teknikens roll genom att det finns minst tre 
inriktningar. Den första inriktningen handlar om hur tekniken påverkar organisationsstruktur, storlek, 
presentationer, centralisering och decentralisering. Även faktorer på individnivå har studerats. Den 
andra inriktningen beskriver hur tekniken kan ses som en produkt av mänskligt handlande, planering 
och tillägnande. Tredje inriktningen tar upp tekniken som ett ingrepp i relationen mellan mänskliga 
aktörer och organisationsstruktur, med potential att förändra denna relation. 
 
Orlikowski (1992a) talar om att teknik är en produkt av mänskligt handlande, men tekniken antar 
också strukturella egenskaper dvs har en egen roll som organisationen är beroende av för att fungera. 
Hon är också inne på att det finns vissa sidor av tekniken som oftast är osynlig i organisationen. Detta 
grundar hon på att handlingar där tekniken utformats är skilda i tid och rum från de handlingar som 
formas av tekniken vid användningen. Det är i utgångspunkten av olika tid och olika rum den 
mänskliga interaktionen med tekniken sker som lett till att det finns ”dualism” i synen på tekniken: De 
som utvecklar och de som använder teknik. (Orlikowski 1992a).  
 
Vid implementering av tekniskt stöd leder detta till förändringar i organisationen och hur arbete utförs 
i organisationen. Ofta hanteras problem i organisationen som härrör från tekniska implementeringar på 
ett ostrukturerat sätt dvs att det inte finns något sätt att ta hand om och lösa problem som dyker upp. 
Om detta sker uppstår en gradvis och ej systematisk förändring av organisationens struktur. Detta kan 
leda till att personal får svårt att relatera och acceptera nya systemen som de skall använda i den 
befintliga  verksamheten. Då implementeringen av ett tekniskt systemen ofta är rationell och väl 
strukturerad kan resultatet även i detta falltet medföra konflikter i organisationen och det tekniska stöd 
som implementerats kanske aldrig kommer att användas. (Eason 1988). Forskning och användning av 
informationssystem måste koppla ihop den tekniska utvecklingen med den omgivning tekniken finns i. 
Teknisk utveckling bör ta hänsyn till relationen med förändring som uppstår i och hos människorna i 
en organisation. Analys av utvecklingsprocessen bör även ta hänsyn till kulturella, sociala och 
kognitiva krafter i och omkring en organisation. (Avgerou 2001) 
 
Ett exempel på groupware 
Ett exempel på groupware är Lotus Notes. Notes är byggt på ett integrerat databas-kontroll-system. 
Detta system är optimerat för att hantera multipla datatyper som t.ex. text, numerisk data, grafer, 
bilder, video och ljud. En Notesdatabas hanterar data som elektroniska dokument. Dessa dokument 
innehåller färdiga formulär som användarna själva kan designa. Formulären innehåller i sin tur 
uppsättningar av datafält som innehåller den lagrade informationen. All data i Notes kan 
flyttas/bytas/utväxlas mellan användarnas datorer. Detta sker genom en teknik som kallas replikation. 
Replikation är kopiering av databaser på en likvärdig nivå. Varje mottagande dator uppdateras med de 
senaste ändringarna på den andra datorn sedan den senaste kopieringen. Detta innebär att användarna 
samtidigt kan jobba med dokumenten i databasen. Replikation kan ske mellan servrar och mellan 
server och client. Notes har också en särskild funktion där användaren kan arbeta med en egen databas 
direkt på klienten. Användandet av Notes kan delas in i olika grupper. Dessa grupper arbetar ofta med 
helt olika funktioner inom en verksamhet. En grupp arbetar med verksamhetens enklare uppgifter och 
använder endast Notes e-post som stöd för sitt arbete. Andra användare utnyttjar möjligheten till 
lagring och distribution av böcker och dokument inom verksamheten. Detta kan exempelvis vara 
regelverk, avtalsformer, juridiska handlingar och annat där det är viktigt att informationen alltid är 
aktuell. Andra grupper använder Notes för att koordinera arbetstider och uppgifter som skall lösas i 
verksamheten.(Lloyd & Whitehead 1996) 
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3.5.1 Olika former av Groupware 
Groupware beskrivs ovan av Grudin, Essler med flera som den teknik som skall stödja koordinering, 
samarbete, sambeslut och kommunikation i grupper och organisationer. Faktorer som i hög grad 
påverkar utformningen av groupware är tid och plats. Groupware brukar delas in i två olika 
dimensioner; tid och plats och i kategorierna; samma och olika. Dessa groupware beskrivs som 
synkrona eller asynkrona. Synkron groupware är dataprogram som används vid 
realtidskommunikation och realtidsuppdatering. Asynkron groupware är program bland annat skall 
hantera kommunikation, uppdatering och koordinering när arbetet sker på olika tider och olika platser 
(Baecker 1993; Ljungberg 1994).  
För att klassificera groupware och vilken typ av aktiviteter som tillhör respektive groupware visas 
följande matris. 
 

Tid 
Samma Olika 

Plats 

Samma 

Olika 

Synkron centraliserat 
 
Enklare tekniska lösningar 
för hantering av gemensam 
information. 
 
T.ex. PC projektorer vid 
sammanträden 

Synkron distribuerat 
 
Tekniska lösningar för 
presentation och 
kommunikation av 
gemensam information. 
 
T.ex. Videokonferens för 
distansmöten 

Asynkron distribuerat 
 
Mer avancerade tekniska 
lösningar för lagring, 
uppdatering, överföring och 
presentation av gemensam 
information. 
T.ex. Projektdatabaser och 
Internetbaserade lösningar 

Asynkron centraliserat 
 
Tekniska lösningar för lagring 
och uppdatering av gemensam 
information. 
 
T.ex. Textdatabas för 
lagerhantering 

Figur 3-4. Exempel på groupware med avseende på tid och plats. (Modifierad efter figur 2 i Baecker 
1993, s. 11 och Docherty 1992, s.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utveckling av groupware pågår löpande och nya möjligheter och hinder uppkommer ständigt. De 
problem som finns är i tekniskt avseende bl a inmatningsverktyg, grafik och gränssnitt. Det finns även 
organisatoriska hinder i hur en verksamhet skall organiseras för att utnyttja ett groupware så effektivt 
som möjligt. Även ekonomiska aspekter kan vara hinder när det gäller exempelvis finansiering, 
anskaffning och implementering av groupware och tekniskt utrustning. (Essler 1998) 

3.6  Arbetsform och uppgift 
Som Baecker, Wilson, Orlikowski och Eason beskriver tidigare så skiftar synen på hur en uppgift 
löses beroende på om man har humanistiskt synsätt eller tekniskt synsätt. Det humanistiska synsättets 
fokus ligger på hur medlemmen och gruppen kan använda tekniskt stöd i verksamheten. Det tekniska 
synsättet utgår från vilket stöd tekniken kan ge för medlemmen och gruppen. (Vaske & Grantham 
1990; Orlikowski 1992a; Ljungberg 1994)  
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Arbetsformen 
Arbetsformen i en verksamhet som verkar inom området datorstött grupparbete kan vara utformad på 
flera olika sätt beroende på när, var och av vem som arbetet skall utföras. Det finns också inre och 
yttre faktorer som påverkar arbetsformen. Några exempel på olika arbetsformer är distansarbete, 
skiftarbete, i grupper eller en mix av dessa. Med distansarbete avses arbete som sker på en annan plats 
än där en verksamhet har sin utgångspunkt. Anledningen till distansarbete kan vara att underlätta för 
människor i organisationen eller att det kan vara effektivare för organisationen att istället för att 
transportera människor så är det lättare att flytta information. Distansarbete kan ske vid samma 
tidpunkt men även vid olika tidpunkter. Distansarbete ställer krav på koordinering av arbetet mellan 
människor som ingår i samma grupp. Krav ställs även på kommunikation av gemensam information 
för att nå ett väl fungerande samarbete och fatta goda beslut. Skiftarbete är en arbetsform som oftast 
sker på samma plats men vid olika tidpunkter. Liksom distansarbete ställer även skiftarbete krav på 
koordinering, samarbete och kommunikation, men inte i lika hög grad. Arbetsformens omgivning 
består av kringliggande faktorer som tillsammans oftast bildar en unik arbetsform för en organisation. 
De faktorer som finns i och runt arbetsformen kan var teknik, normer, policys, utbildning, 
belöningssystem, företagskultur, storlek på grupper etc. Dessa faktorer ligger till grund för hur 
koordinering, samarbete, sambeslut och kommunikation sker inom arbetsformen. (Orlikowski 1995; 
Shapiro 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 1996; Ljungberg 1994) 
 
För att tydligare visa sambanden som finns mellan tid och plats och arbetsformen kan detta visas i 
CSCW-matrisen för synkron och asynkron arbetsform som Ljungberg (1994) tidigare visade:  
 
 Tid 

Samma Olika 

Plats 

Samma 

Olika 

Synkron 
 
Grupparbete som ställer låga 
krav på hur gemensam 
information skall förstås eller 
kommuniceras. 

Synkron 
 
Grupparbete som sker på 
distans och som ställer krav 
på kommunikation avseende 
den gemensamma 
informationen. 

Asynkron 
 
Grupparbete som sker på 
distans och som ställer höga 
krav på förståelse, kommu- 
nikation och samarbete med 
avseende på den 
gemensamma informationen. 

Asynkron 
 
Grupparbete i skiftform som 
ställer krav på förståelse och 
uppdatering av gemensam 
information. 

Figur 3-5. Exempel på arbetsform med avseende på tid och plats. (Modifierad efter figur 2 i Baecker 
1993, s. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I matrisen framgår det att om ett komplett groupware stödjer rutan olika tid/olika plats och genom att 
stödja den komplexitet och problematik som finns i denna ruta så stöds även arbetet i de övriga 
rutorna. Ljungberg (1994). 
 
Sociala och tekniska grupper och normer i en organisation är ofta väldigt nära relaterade till varandra. 
Detta leder oundvikligen till att förändringar i de tekniska systemen påverkar hela den sociala 
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strukturen i organisationen. Det är därför mycket viktigt att förutsäga och planera även organisatoriska 
förändringar. (Eason, 1988) Easterbrook (1992) tar upp betydelsen av att upprätthålla en delad 
förståelse mellan de aktörer som samarbetar samt att betydelsen av att hantera konflikter vid 
förändringar. Att samarbeta är inte enkelt, inte ens bland samtyckande deltagare. För att bättre förutse 
påverkan och få en bättre förståelse för den växelverkan som efterfrågas vid förändringar bör grunden 
för kommunikation och koordinering av aktiviteter mellan deltagarna undersökas. Utan delad 
förståelse skulle varje kommunikativ handling kräva en förklaring vilket skulle medföra kraftödslande 
arbete och tid. (Easterbrook 1992) 
 
Arbetsuppgiften 
En uppgift som skall utföras inom en verksamhet som arbetar med datorstöd för grupparbete påverkas 
av när, var och hur uppgiften skall utföras. En uppgift brukar kopplas till ett specifikt mål och målet 
nås oftast genom att flera sammanhängande uppgifter på olika nivåer skall kommuniceras, koordineras 
och utföras. (Essler 1998) En arbetsuppgift påverkas av organisationens sociala struktur, det vill säga 
vem eller vilka som skall utföra uppgiften, samt vilken utbildning och kunskap personen har som skall 
lösa uppgiften. Arbetsuppgiften påverkas också av graden av förståelsen för den information som finns 
för att lösa uppgiften samt hur de tekniska systemen som finns tillgängliga för att stödja och utföra 
uppgiften ser ut. (Eason 1988)  
 
Eftersom spridningen på arbetsuppgiftens omgivning är stor kan begrepp inom CSCW-området 
användas för att generellt beskriva och definiera hur en uppgift ser ut. Begreppet koordinering berör 
planeringen av uppgiften för att uppnå ett givet mål. För att planera måste hänsyn tas till hur 
arbetsformen ser ut, var och när arbetet sker samt vilket tekniskt stöd det finns för att planera och 
utföra arbetsuppgiften med. Genom begreppet samarbetet beskrivs utförandet för hur ett givet mål kan 
uppnås. Samarbetet är beroende av vilka som ingår i arbetsformen och i sin tur påverkas arbetsformen 
av sin omgivning. I begreppet sambeslut lägger man upp riktlinjer för hur beslut skall fattas som avser 
givet mål eller område. Det bör alltså tydligt framgå i arbetsformen vem som har ansvar och kan ta 
beslut. 
Fokuseringen blir härigenom mer mot genomförandet av arbetsuppgiften med grund i den omgivning 
som finns kring arbetsuppgiften än på själva resultatet av en utförd arbetsuppgift. (Docherty & 
Whitaker 1992; Baecker 1993) 
 
En indelning av uppgifter kan göras beroende på de faktorer som finns i arbetsuppgiftens omgivning. 
Indelningen bygger på hur arbetsuppgiften med utgångspunkt i arbetsformen (se figur 3-5 ovan) är 
lokaliserad i tid och plats och nedanstående matris ger en bild av detta. (Docherty & Whitaker 1992) 
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 Tid 

Samma Olika 

Plats 

Samma 

Olika 

Synkron 
 
Uppgiften ställer inga större 
krav på kommunikation eller 
koordination. 

Synkron 
 
Uppgiften ställer högre krav 
på kommunikation och 
samarbete. 

Asynkron 
 
Uppgiften ställer höga krav på 
kommunikation, koordinering 
och samarbete. 

Asynkron 
 
Uppgiften ställer högre krav 
på koordination och 
uppdatering av information. 

Figur 3-6. Exempel på arbetsuppgift med avseende på tid och plats. (Modifierad efter figur 2 i Baecker 
1993, s. 11 och Docherty & Whitaker 1992, s. 5-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroende på hur arbetsuppgifterna ser ut, utformas arbetsgrupperna på olika sätt. Om en större 
arbetsuppgift är uppdelad på mindre underuppgifter, utför medlemmarna olika kompletterande 
uppgifter för att lösa den övergripande arbetsuppgiften, dvs att olika personer arbetar med olika 
arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att gruppmedlemmar hamnar på rätt plats och att alla är medvetna 
om vad målet är. Medlemmarna måste koordinera sitt arbete med varandra, kommunicera gemensam 
information, samarbeta och ta sambeslut för att kunna slutföra arbetsuppgiften eftersom arbetet 
kommer att utföras vid olika tider och på olika platser. För att nå detta måste ett ramverk upprättas. Ett 
ramverk bör innehålla fördefinierade mål, kravspecifikationer, arbetsrutiner och feedback. 
Om det istället är samma arbetsuppgift som utförs av samma gruppmedlemmar ställer det krav på att 
gruppmedlemmen har tillräckliga kunskaper om det område arbetsuppgiften berör och att alla 
gruppmedlemmar befinner sig på samma kunskapsnivå. Det ställs även krav på att gruppmedlemmar 
är motiverade för att effektiviteten inte skall sjunka och det medför att det är viktigt att gemensam 
information kommuniceras till respektive gruppmedlem fortlöpande under arbetets gång. (Vaske & 
Grantham 1990) 
 
När förändringar sker i en organisation påverkas nästan alltid arbetsformen och arbetsuppgifter. Att 
ofta gå igenom arbetssituationen med personal kan tidigt ge signaler om behov av förändring i en 
organisation som sedan kan växa sig stora. Dessa genomgångar kan även fungera som varningssystem 
och skicka information till policy- och strategiorgan för att se till att planeringen av organisatoriska 
förändringar kommer i ett tidigt skede. (Eason, 1988) 

 25



4 Presentation av studien 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva planering och genomförande av studien. Vi kommer även att 
presentera vilka företag och personer som deltagit i studien, samt föra en kort diskussion kring varför 
just dessa företag är med, att urvalet blev som det blev. 

4.1 Genomförande 
Genom två studier på samma företag vid olika tillfällen kommer vi att se på de förändringar som skett 
i företagen och sedan utvärdera dessa mot den modell vi ställt upp i teorin. Första studien gjordes 1998 
och hade en något mer teknisk inriktning med fokus på hur utbrett användandet av groupwareverktyg 
var inom organisationen. När vi nu (2003) genomför en ny studie på samma företag så utgår den mer 
från den modell vi byggt i teorin. Om vi känt att information saknats i studien 1998 har vi försökt 
komplettera dessa under studien 2003. För att läsa mer om empirins roll i uppsatsen se avsnitt 2.2 
Forskningsstrategi ovan. 
 
De företag vi använt oss av i studien är Volvo och Pulsen. Båda dessa företag har valts ut från en 
tidigare studie med ett flertal företag. Den studien genomfördes 1998 och tittade på hur Lotus Notes 
användes i organisationen för att stödja grupparbete. Efter att ha gått igenom den tidigare studien kom 
vi fram till att Volvo och Pulsen var de företag som hade störst möjlighet att bidra med användbar 
information inom ämnesområdet. Volvo och Pulsen hade mest utbrett grupparbete, väl utvecklad 
datakunskap och var de företag som var mest bekanta med begreppet CSCW. Dessutom representerar 
de två större företag inom olika branscher, men båda med utbrett användande av datorer och 
dataavdelningar som funnits ett flertal år. Av dessa anledningar valde vi dessa företag även för den 
senare studien. 
 
Studierna har genomförts genom intervjuer med ljudupptagning och egna anteckningar. Intervjuerna 
har genomförts med frågemallar som stöd, men där tanken varit att respondenterna ska kunna berätta 
fritt om hur det ser ut i respektive organisation. Kompletteringar av information har gjorts via e-post. 
Respondenterna har valts ut genom gemensamma diskussioner med de båda företagen om vilka 
personer som varit mest lämpliga att intervjua med avseende på informationens karaktär. 

4.2 Volvo 
Sedan Ford 1999 köpt Volvo Personvagnar består Volvokoncernen idag huvudsakligen av Lastvagnar, 
Anläggningsmaskiner, Bussar, Penta och Aero. Utöver dessa bolag finns det även bolag inom bland 
annat finansiella tjänster, mobila tjänster, service och IT. 
 
Den dataavdelning där studien genomförts består idag av två delar. En som stöder Volvo Car 
Corporation och en som stöder Volvo Parts (Lastvagnar). 1998 ingick VCCS-delen i VCCS 
organisation och Volvo-delen tillhörde då Volvo Truck Parts. När Volvo IT bildades slogs dessa ihop 
till en avdelning som stöttar reservdelsaffären på VCCS och Volvo Parts (LV). Volvo IT är ett eget 
bolag och bildades innan Volvo Car Corporation köptes av Ford 1999.  
 
Volvo Car Corporation Parts är den avdelning som ansvarar för hantering och distribution av 
reservdelarna till alla bilar. Parts har flera supportlager runt om i världen, men centrallagret ligger i 
Volvo Torslanda. De har förutom flera lager även ett antal avdelningar för administration och ekonomi 
m.m. 
 
Dataavdelningen har i stort sett samma utseende idag som 1998 och jobbar fortfarande i stor 
utsträckning med VCCS Parts. Däremot sker arbetet mot Parts som mot en extern kund idag, med 
mindre insyn i deras verksamhet. För uppsatsen innebär detta att i studien 1998 så finns mer 
information om förhållandena på Parts än i studien 2003. Fokus kommer ligga på dataavdelningen 
tillsammans med vissa processer från Volvo Car Corporation Parts. 
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De personer som deltagit i intervjuerna är Johan Lindqvist, Systems Analyst och Per Fredriksson, 
Project Manager. 

4.3 Pulsen 
Pulsen Datasystem AB ingick 1998 i en koncern där moderbolaget var Pulsen AB. Pulsen AB är ett av 
Sverige äldsta IT företag. Företaget har verksamhet inom program- och systemutveckling av 
mjukvara, systemutveckling av hårdvara, stordatorer, datorhotell och  de är även återförsäljare av IBM 
Lexmarks produkter. Förutom dessa bolag finns verksamhet inom outsourcing och finansiella tjänster.  
 
Pulsen Datasystem AB har sedan 1998 bytt namn till Pulsen Application AB. Verksamheten inom 
Application står för konsultverksamheten och är inriktad på att utveckla program- och systemlösningar 
för olika områden. Application arbetar med följande områden; postorder, TEKO, handel och industri, 
verkstadsgrupp, bibliotek samt PC-utveckling. Application har i stort sett samma verksamhet idag som 
1998.  
 
Pulsen AB har genomgått en del organisatoriska förändringar genom att företaget har förvärvat andra 
bolag. Inget av detta har dock påverkat Pulsen Application AB. Pulsen AB hade 1998 cirka 220 
anställda, varav cirka 35 stycken jobbade på Pulsen Datasystem AB. Idag är det ca 300 anställda inom 
koncernen vara 55 är anställda vid Pulsen Application AB. Sedan 1998 har Application öppnat ett nytt 
kontor i Göteborg och som i dagsläget har 8 anställda. 
 
De personer som deltagit i intervjuerna är Per-Anders Persson VD och Sören Rantzow Projekt 
Manager. 
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5 Presentation av resultat 
I det här avsnittet är avsikten att presentera det material som vi har fått genom våra intervjuer 
uppdelat enligt de matriser och värdeobjekt som vi definierat i teorin. Detta gör vi för att underlätta 
arbetet med analysen av resultatet där vi vill jämföra de respektive delarna med varandra. 
Informationen i detta avsnitt är valda delar från det empiriska materialet. Vi har valt ut de delar som 
vi upplevt som mest relevanta för att beskriva de olika delar från teorin som finns representerade i 
respektive verksamhet. 

5.1 Upplägg och tolkning 
Resultatet från intervjuerna presenteras enligt delarna i teorin. Vi delar in informationen från 
intervjuerna i Arbetsform, Arbetsuppgift, Groupware och Samverkan. Detta görs en gång för 
intervjuerna från 1998 och en gång för intervjuerna från 2003. Dessa kommer sedan i analysen att 
jämföras mot varandra för att eventuellt belysa skillnader över tiden för respektive del.  
 
Arbetsform, Arbetsuppgift och Groupware kommer att föras in och åskådliggöras i var sin matris över 
tid och plats. Genom att i analysen i avsnitt 6 nedan se på skillnader i hur dessa tre delar förflyttats i 
sin respektive matris kan vi belysa om det enligt vår teoretiska mall skett några förändringar i någon 
av delarna. 
 
I Samverkan tar vi upp delarna Koordinering, Samarbete, Sambeslut och Kommunikation var för sig. 
Förändringen över tiden kommer åskådliggöras med en skala där vi senare kan utläsa om det skett 
någon förändring i hur hög grad de arbetar enligt teorierna för respektive del.  
 
I detta avsnitt är inte avsikten att några analyser eller tolkningar av resultatet skall göras. Anledningen 
till att presentationen av resultatet har ovan nämnda upplägg är enbart för att göra de olika delarna 
överskådliga och underlätta för den tolkning av det empiriska materialet som kommer i avsnitt 6. 
Analys av resultat. De bilder, i första hand matriser och skalor, som används är enbart till för att 
åskådliggöra den information som presenteras i respektive avsnitt. 

5.2 Volvo 
Nedan följer en beskrivning av det empiriska material vi fått från Volvo 1998 respektive 2003. 
Materialet är uppdelat under ”delarna” arbetsform, arbetsuppgift, groupware och samverkan. 

5.2.1 Arbetsform 
Arbetsformer 1998 
Om vi fokuserar på avdelningen där intervjupersonerna jobbar så är arbetsformen synkront 
centraliserad. (A1 -98  i figur 5-1 nedan) Detta innebär att de sitter på samma plats och jobbar under 
samma tid. Avdelningen består av ett antal arbetsgrupper som ansvarar för olika områden. Områdena 
är indelade på Mainframe och AS400. Mainframe och AS400 beskriver de 2 utvecklings-/run-time 
plattformar som systemen rullar på. På avdelningen har de en avdelningschef och några gruppchefer 
med operativt ansvar för övriga medarbetare. Mycket av arbetet är underhåll och support på befintliga 
system där de arbetar individuellt, men i samarbete inom arbetsgrupperna. Denna arbetsform ställer 
inga högre krav på kommunikation avseende gemensam information utan kräver i första hand 
förståelse och uppdatering av sådan information.  
 
I vissa nya projekt jobbar de i projektgrupper. Projektgruppen kan då bestå av flera personer från olika 
arbetsgrupper. Även i dessa projekt arbetar de på samma plats och under samma tid. Dessa projekt 
ställer dock högre krav på kommunikation och koordinering av de arbetsuppgifter som ingår. 
 
De arbetar även mycket med utveckling av nya system för Parts. Utvecklingsarbetet sker internt på 
avdelningen och kan innefatta ett flertal utvecklingsmiljöer. För att erhålla nödvändig information för 
den systemutveckling som görs krävs väl fungerande kommunikation och samarbete med berörda 
avdelningar på Parts. I samarbetet med de olika avdelningarna på parts sker arbetet asynkront 
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distribuerat. (A2 -98 i figur 5-1 nedan) Detta innebär att de arbetar med personer på olika platser i 
olika tid. Detta ställer höga krav på förståelse och kommunikation av den information som hanteras i 
samarbetet mellan avdelningarna.  
 
De flesta tjänstemännen på Parts sitter på Volvo Torslanda och de övriga är utspridda på de olika 
supportlagren runt om i världen. Parts har supportlager i England, Belgien, Spanien, Italien, Kanada 
och tre stycken i USA. Tjänstemännen har alltså en stor geografisk spridning. 
 
Mycket av tjänstemännens huvudsakliga arbete är inom drift, ekonomi och administration och sker 
löpande och individuellt. Däremot drivs det flera projekt där de jobbar i projektgrupper. Dessa kan 
innehålla personer från samma avdelning lika väl som personer från avdelningar i olika världsdelar. 
Ett exempel på en sådan grupp är miljögruppen som diskuterar miljöfrågor med stöd av en 
Notesapplikation. I denna applikation kan information snabbt uppdateras och spridas till 
medlemmarna. 
 
Ofta ligger arbetsflödet över avdelningsgränser där arbetet styrs mer av arbetsprocesser. Till exempel 
är databasen för bytesprocessen till för att underlätta arbetet med själva bytesprocessen som ligger 
över flera avdelningar. Här jobbar personer från inleverans med någon bytesansvarig, till någon nere i 
Belgien med liknande arbetsuppgifter. 
 
Arbetsformer 2003 
Arbetsformen ser idag ungefär likadan ut på avdelningen som den gjorde 1998. Arbetsgrupperna är 
lokaliserade på samma plats och de arbetar under samma tid. Detta ger en arbetsform som är synkront 
centraliserad. (A1 –03 i figur 5-1 nedan) Däremot har det skett några förändringar i 
organisationsstrukturen. Avdelningen är idag grovt indelad i två uppsättningar grupper. Den ena delen 
jobbar mot kunden VCCS och den andra mot Volvo. Båda delarna innehåller två arbetsgrupper inom 
mainframe och en arbetsgrupp inom AS400. Grupperna inom VCCS heter ”VCCS Product, 
Replenishment & Inbound” (Mainframe), ”VCCS Outbound, Finance & Marketing” (Mainframe) och 
”VCCS Market Systems” (AS/400). Grupperna inom Volvo heter ”Parts Market & Support 
Warehouses (AS/400), ”Parts Product Systems” (Mainframe) och ”Parts Distribution System” 
(Mainframe). Även idag är det huvudsakliga arbetet underhåll och support på befintliga system där de 
arbetar individuellt, men i samarbete inom arbetsgrupperna. 
 
De båda delarna sitter geografiskt åtskilda. Detta påverkar dock inte arbetsformen ovan då dessa delar 
inte samarbetar i någon större utsträckning. Arbetet sker i huvudsak inom de respektive 
arbetsgrupperna och då sitter de geografiskt på samma plats.  
  
Det finns dessutom på avdelningen en gemensam teknik grupp som stödjer både VCCS-delen och 
Volvo delen. Denna grupp heter Application Support (Teknik). Totalt finns alltså 7 grupper på 
avdelningen. Varje grupp består av ca 10-15 medarbetare.  
 
Avdelningen har fortfarande en Avdelningschef och några gruppchefer med operativt ansvar för 
övriga medarbetare. Utöver dessa gruppchefer finns det några stabspersoner som jobbar direkt under 
Avdelningschefen. Dessa arbetar med olika administrativa uppgifter. Då VCCS köpts av Ford jobbar 
de mot VCCS som mot extern kund. Detta innebär att avdelningen måste jobba mot upphandling på ett 
annat sätt än förut. Idag sitter det därför även styrgrupper och kundansvariga på avdelningen för att 
hantera kontrakt och avtal mot kunder.  
 
Parts arbetar även de idag på samma sätt som 1998. Att de blivit uppköpta av Ford påverkar inte 
arbetsformen i någon större utsträckning utan gäller mer hur de ska göra i olika processer för att stödja 
en viss funktion. Däremot så har insynen på hur arbetsformen ser ut på de olika avdelningarna på parts 
minskat sedan dataavdelningen inte tillhör parts längre. Avdelningen jobbar dock fortfarande med 
Parts i ungefär samma omfattning som förut, genom samarbete och koordinering av information i 
systemutvecklingsfasen. (A2 –03 i figur 5-1 nedan) Rent geografiska förändringar som skett på Parts 
är att de sedan 1998 även har hunnit öppna ett lager i Japan och ett i Australien. 
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Figur 5-1. Arbetsform för Volvo med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figuren åskådliggörs hur förändringen i arbetsform ser ut från 1998 till 2003. I cirkel A1 beskrivs 
arbetsformen för den avdelning studien genomfördes. I cirkel A2 beskrivs arbetsformen för de övriga 
avdelningarna på Parts. Cirklarna har ej förflyttat sig i matrisen från 1998 till 2003. 
 

5.2.2 Arbetsuppgift 
Arbetsuppgifter 1998 
Personerna på avdelningen i studien arbetar i grupper mot olika ansvarsområden. I dessa arbetsgrupper 
arbetar medarbetarna i första hand mot en viss systemfunktion eller system. Oavsett om de arbetar mot 
Mainframe eller AS400 så handlar det om systemförvaltning i bägge fallen. Systemförvaltning innebär 
arbetsuppgifter som inkluderar förbättringar, ändringar, felsökningar samt underhåll och support, men 
även nyutveckling av system förekommer. Exempel på arbetsuppgifter är drift av artikelregister i AS 
400 system med programmering i Cobol och applikationsutveckling exempelvis i Lotus Notes. Arbetet 
koordineras av en gruppchef. Dessa löpande arbetsuppgifter utförs på samma plats och under samma 
tid av arbetsgrupperna. Uppgifterna blir därför synkront centraliserade (U1 –98 i figur 5-2 nedan) och 
kräver inget större samarbete eller förståelse och kommunikation av information. 
 
Vid större projekt plockas vissa medarbetare ut för att jobba i ren projektform och släpper då 
underhållet av det egna systemet. Dessa projekt kan vara över flera år och innehålla 20 till 30 
medarbetare från samtliga grupper på avdelningen. Det ställs högre krav på projektledaren i sådana här 
projekt än i mindre projekt som är relaterade till den vanliga driftsverksamheten. Samarbete och 
koordinering blir viktig när så många personer är inblandade. Att rätt information kommuniceras på 
rätt sätt krävs då uppgifterna är uppdelade i faser och sekventiellt beroende av varandra. En fas måste 
innehålla en viss mängd information innan nästa fas kan påbörjas. Detta gör den gemensamma 
informationen tidsmässigt beroende i projekten. Då ett projekt i denna storlek vanligtvis sätts samman 
enbart av medarbetare på avdelningen blir arbetsuppgifterna asynkront centraliserade. (U2 –98 i figur 
5-2 nedan) 
 
Tjänstemännen på Parts arbetar med en mängd olika uppgifter på avdelningar med olika 
verksamhetsuppgifter. De arbetar ofta individuellt, men i samarbete med andra, med specifika löpande 
uppgifter. Det finns ofta ett arbetsflöde i de uppgifter som skall lösas där flera personer är beroende av 
vad som gjorts tidigare i flödet. Detta kräver en viss mängd av koordinering och styrning av uppgiften, 
samt förståelse av gemensam information. De anställda måste veta vem som gör vad och när.  
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Ett exempel där de jobbar med ett arbetsflöde med beroende av information från andra kan vi se i Parts 
arbete med kontrollunderlag. I Lotus Notes har dataavdelningen byggt en databasapplikation för 
hantering av kontrollunderlag. Denna applikation är byggd för inleveransavdelningen. Det är främst 
kvalitetsteknikerna på tjänstemannasidan som använder applikationen tillsammans med 
verkstadsfolket som tar emot själva godset. Här finns ett tydligt flöde då Parts har en väldigt stor 
artikeldatabas på stordator som innehåller cirka 170 tusen artiklar. Dessa datamängder lämpar sig inte 
för Notes, så man jobbar endast med vissa artiklar. De artiklar som de anställda anser att det ofta är fel 
på skapar de ett kontrollunderlag för. När en person tycker att det är många fel på en artikel så lägger 
den personen ett förslag i Notesdatabasen om kontroll av denna artikel. Här sitter sedan en person som 
tar fram alla uppgifter om artikeln och matar in dem i Notes tillsammans med en bild och en 
beskrivning. Detta kontrollunderlag läggs i en vy som kvalitetsteknikerna kan se. Kvalitetsteknikerna 
har annan information om artikeln så de kan här lägga till ytterligare instruktioner i kontrollunderlaget. 
Efter detta godkänns kontrollunderlaget och det läggs upp så att alla som har nytta av det kan se det. 
Hela denna process är certifierad enligt ISO 9000. 
 
De uppgifter som utförs av tjänstemännen på de olika avdelningarna är i första hand asynkront 
centraliserade (U3 –98i figur 5-2 nedan), det vill säga att de på respektive avdelning samarbetar för att 
lösa en gemensam uppgift över tiden. Uppgifterna kan även vara asynkront distribuerade där 
arbetsflödet ligger över flera geografiskt skilda arbetsgrupper, vilket kan ses i arbetet med 
kontrollunderlag ovan. (U4-98 i figur 5-2 nedan) 
 
För att lösa en specifik uppgift kan en tjänsteman behöva samarbeta med personer på olika 
avdelningar. Sådant samarbete kräver koordinering och ställer krav på att de kommunicerar och 
tillsammans hanterar information för att lösa uppgiften. Dessa uppgifter kan i första hand ses som 
synkront distribuerade (U5 –98 i figur 5-2 nedan) och ett exempel på en sådan uppgift visas nedan. 
Även i dessa typer av uppgifter är det vanligt med en viss mängd arbetsflöde då en uppgift ofta består 
av flera aktiviteter efter varandra. 
 
Exempel på en uppgift med hög grad av samarbete och koordinering finns i arbetet med 
bytesprocessen. Bytesprocessen innebär att de tar in begagnade delar och renoverar dem för att sedan 
föra in dem i lagret igen och sälja dem till ett förmånligt pris. Det finns en avdelning som enbart 
arbetar med detta och de personerna arbetar geografiskt sett ganska utspritt och behöver ofta 
samarbeta med varandra. I den här bytesprocessen har de börjat titta på hur man kan tillämpa 
workflow, alltså Lotus Notes grundtanke där man jobbar med mail och dokument genom hela 
arbetsprocessen. Idag finns informationen spridd i olika pärmar hos olika personer. Meningen är att all 
denna information skall finnas samlad och tillgänglig i Notes. 
 
Arbetsuppgifter 2003 
Personerna på avdelningen i studien arbetar i grupper mot olika ansvarsområden. Dessa områden är 
t.ex. ”VCCS Market Systems” och ”Parts Product Systems”. Arbetet koordineras av en gruppchef. 
Inom ansvarsområdena arbetar alla medarbetare mot en viss systemfunktion eller system. Många 
medarbetare i en arbetsgrupp arbetar självständigt och utför således själva analys och genomförande 
för sitt system. Precis som 1998 så arbetar grupperna mot Mainframe eller AS400 med underhåll eller 
applikationsutveckling i olika miljöer. Det som ändrats mest med arbetsuppgifterna är själva miljön de 
utvecklar i. Idag utvecklar de t.ex. även en del webb och använder sig då av Webbsphere Application 
Development från IBM. De får även nya metoder för systemutveckling, men de tas fram centralt från 
Volvo IT. Hur arbetsuppgifterna utförs med hänsyn till tid och plats har inte förändrats, och är därför 
fortfarande synkront centraliserade. (U1 –03 i figur 5-2 nedan) Se även ”Arbetsuppgifter 1998” ovan. 
 
Utöver den vanliga verksamheten så har de Jour/Beredskap tillgänglig dygnet runt året runt. De 
personer som ingår här hämtas ur de vanliga arbetsgrupperna och arbetar enligt ett rullande schema. 
Utformningen av hur arbetsuppgifterna löses inom Jour/Beredskap skiljer sig dock inte från den 
vanliga verksamheten. 
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Även idag förekommer det större projekt där vissa medarbetare plockas ut för att jobba i ren 
projektform. Ett exempel på ett sådant projekt är Direct Dealer Invoicing där medarbetare från AS400, 
Mainframe, Teknik och Stab arbetat ihop. Varaktigheten för detta projekt var ca 2 år från förstudie till 
första implementation. Ett 30 tal personer var inblandade under olika faser av projektet. 
Genomförandefasen är den fas där flest personer arbetat samtidigt. Projektet var även indelat i ca 10 
underprojekt med varsin del-projektledare. Precis som 1998 så ställs det högre krav på samarbete och 
koordinering i projekt där så många personer är inblandade jämfört med den ordinarie verksamheten. 
Koordinering av de olika faserna och delprojekten kräver att gemensam information kommuniceras, 
förstås och uppdateras på rätt. Även idag sätts projektgruppen samman enbart av medarbetare på 
avdelningen. Arbetsuppgifterna i dessa projekt ses därför fortfarande som asynkront centraliserade. 
(U2 –03 i figur 5-2 nedan) 
 
Även för tjänstemännen på de olika avdelningarna på Parts så ser arbetsuppgifterna ungefär likadana 
ut idag. 
Tjänstemännen arbetar fortfarande löpande med administration och ekonomi. De arbetsuppgifter som 
ligger inom drift av reservdelshanteringen utnyttjar även idag specialapplikationer för hantering av till 
exempel kontrollunderlag och bytesprocesser. Det förekommer fortfarande olika fristående projekt för 
hantering av specifika uppgifter. Arbetsuppgifterna hanterar vanligtvis information som behöver 
kommuniceras på olika sätt mellan tjänstemännen. Beroende på vilken specifik uppgift som skall lösas 
samt hur arbetsformen ser ut för respektive arbetsgrupp så ser formen för arbetsuppgifterna olika ut 
från fall till fall. De varianter på utformning av arbetsuppgifter vi idag kunnat identifiera för 
tjänstemännen på Parts skiljer sig inte från de varianter vi identifierade 1998. Detta beror på att vi inte 
kunnat se några nya specifika arbetsprocesser som skiljer sig från de 1998. För de processer där 
tjänstemännen arbetar i arbetsgrupper är fortfarande arbetsuppgifterna i första hand asynkront 
centraliserade, men även asynkront distribuerade och synkront distribuerade arbetsuppgifter 
förekommer. (U3 –03 till U5 –03 i figur 5-2 nedan) Idag arbetar de en hel del med 
verksamhetsutveckling inom de olika avdelningarna på Parts, men det är inte något som 
dataavdelningen i studien har någon större insyn i.  
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Figur 5-2. Arbetsuppgift för Volvo med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I matrisen åskådliggörs hur förändringen i arbetsuppgifter ser ut från 1998 till 2003. I cirkel U1 och 
U2 beskrivs arbetsuppgifter för den avdelning studien genomfördes. I cirkel U3 till U5 beskrivs 
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arbetsuppgifter för de övriga avdelningarna på Parts. Cirklarna har ej förflyttat sig i matrisen från 1998 
till 2003. 
 

5.2.3 Groupware 
Groupware 1998 
På Volvo använder de ett flertal groupware program. E-post används för kommunikation av flera olika 
typer av information. De använder e-post både för styrning och för koordinering av interna projekt 
samt för att kommunicera information i samarbetet med andra avdelningar. Beroende på situation 
används e-post för att stödja aktiviteter som går från synkront centraliserade till asynkront distribuerat. 
Volvo använder Memo för att skicka e-post. (G1 –98 i figur 5-3 nedan) Det som gör e-postprogram till 
ett asynkront distribuerat groupware är att de klarar av att stödja kommunikation av information till 
andra personer både i realtid och över olika tid samt till personer som befinner sig på samma plats 
såväl som på helt skilda platser. Det finns dessutom möjligheter att göra grupputskick av gemensam 
information. 
 
För att stödja informationsspridning i ett projekt på avdelningen används gruppdisk. Det är en form av 
lagringsarea där information om projektet lagras. Alla projektmedlemmar har tillgång till denna 
information. Informationen blir tillgänglig för projektmedlemmarna över tiden. Det vill säga att 
information från en fas i projektet kan sparas och finnas tillgänglig vid ett senare tillfälle där 
informationen krävs för en annan fas i projektet. Detta visar att gruppdisk fungerar som ett asynkront 
centraliserat groupware för hantering av information i projekt på dataavdelningen. (G2 –98 i figur 5-3 
nedan) 
 
Bland de olika avdelningarna på Parts finns det flera avdelningar som använder olika 
specialutvecklade applikationer som stöd för sin verksamhet. Många av dessa applikationer utvecklas i 
Lotus Notes på den avdelning där studien genomfördes. 
 
Personalavdelningen använder en applikation för hantering av jul- och sommarvikarier. Här lagras 
information om alla tidigare semestervikarier samt alla nya ansökningar. Applikationen underlättar 
administrationen av denna hantering med möjligheter till kategorisering av vikarier, göra utskick och 
uppföljning av vikariernas arbete. Det finns ett tydligt flöde i detta arbete och kraven på 
koordineringen och hanteringen av information är höga. Arbetsuppgiften är därmed asynkront 
centraliserad. (G3 –98 i figur 5-3 nedan) Lagring av gemensam information är centralt i asynkront 
centraliserade uppgifter och stöder inte enbart olika former av skiftarbete utan även då arbetsuppgiften 
är tidsmässigt beroende av tidigare framtagen information, som i detta fallet. 
 
Applikationen med en databas i Notes för hantering av kontrollunderlag som nämns ovan används för 
att koordinera, kommunicera och uppdatera gemensam information. Applikationen stöder samarbetet i 
en grupp som arbetar med en gemensam process. Då gruppen dessutom består av medlemmar 
placerade på olika geografiska platser är denna applikation ett tydligt asynkront distribuerat 
groupware. (G4 –98 i figur 5-3 nedan) 
 
På applikationsutvecklingen har de även byggt ett antal applikationer för stöd åt mer tillfälliga projekt. 
Dessa projekt går ofta över avdelningsgränserna. Information sparas och kommuniceras till samtliga i 
projektgruppen. Mötesprotokoll, statistik och andra typer av underlag är vanlig information som lagras 
i dessa typer av databaser. Medlemmarna i projektgruppen kan sitta på olika platser i världen och kan i 
applikationen diskutera och fatta beslut med hjälp av den information som finns i databasen. Ett 
exempel på en sådan asynkront distribuerad applikation är applikationen för miljöprojektgruppen. (G5 
–98 i figur 5-3 nedan) 
 
Groupware 2003 
Jämfört med 1998 så har det tillkommit ett antal groupware applikationer samt att en del av de tidigare 
bytts ut. Idag används inte Memo längre utan de har gått över till MS Outlook för hantering av e-post. 
För hantering av användare används inte längre Lotus Notes utan MS Active Directory. Även i 
applikationsutvecklingen har de gått ifrån Lotus Notes till viss del och använder idag Lotus Domino 
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som även har webbgränssnitt. För ren webbutveckling använder de Websphere Application 
Development från IBM som ligger på en speciell webbserver för stordatorer. 
 
De nya utvecklingsmiljöer som avdelningen idag arbetar med leder till exempel till att vissa 
applikationer finns tillgängliga via Internet. Detta gör att tjänstemännen på Parts har ökade möjligheter 
att arbeta gemensamt med andra från olika platser, t.ex. hemifrån. Utifrån den information vi fått från 
dataavdelningen så kan vi dock inte säga ifall det verkligen skett en förändring i hur tjänstemännen 
löser sina arbetsuppgifter. Om vi tittar på applikationer som avdelningen utvecklat som stöd för olika 
processer på Parts så utvecklas dessa hela tiden. Det har dessutom tillkommit ett flertal applikationer. 
 
Dataavdelningen har utvecklat en ny applikation i Notes som stöder beredningsavdelningen i dess 
arbete med att ta fram artiklar, reservdelar, till en ny bilmodell. Denna process liknar den för 
kontrollunderlag och löptiden på denna process kan vara över ett år. Arbetet består i att koordinera och 
kommunicera gemensam information om nya artiklar för alla i beredningsprocessen. Denna 
applikation är i hög grad asynkront distribuerad (G6 –03 i figur 5-3 nedan) då de personer som är 
inblandade i beredningsprocessen sitter i arbetsgrupper som över tiden finns på olika avdelningar och 
arbetar med gemensam information. 
 
Ett annat helt nytt projekt dataavdelningen har med Parts är LDC, Local Distribution Center, vilket 
innebär att mindre lager skall serva den egna regionen med reservdelar. För att göra detta måste de 
olika mindre lokala lagren vara kopplade mot centrallagrets stordatorer. De kommer åt denna 
information genom moduler som läggs på originalsystemet. Hur arbetsuppgifterna kommer att se ut på 
de respektive lagren är svårt att säga exakt, men troligtvis kommer det mer att handla om hantering av 
information som inte stöder grupparbete i den form vi behandlar i denna studie. 
 
Det finns även kvar en hel del av de gamla applikationerna på Parts. I samband med att kraven på 
arbetsuppgifterna höjs och processerna förfinas så ökar även kraven på hur det tekniska stödet skall 
hantera koordinering och kommunikation av gemensam information. Ett exempel är applikationen för 
hantering av jul- och sommarvikarier. Den har utvecklats ytterligare under de år som gått för att stödja 
vissa nya aktiviteter och viss information som det ställts ökade krav på. Applikationen har dock inte 
ändrats så att utformningen av arbetsuppgiften påverkats, utan förändringen ligger i att vissa aktiviteter 
i arbetsuppgiften i dag kan lösas på ett enklare sätt. (G7 –03 i figur 5-3 nedan) 
 
Det har även skett vissa förändringar i de system avdelningen använder som stöd internt. För uppstart, 
tidrapportering och fakturering av genomförda projekt använder avdelningen i studien MS Project och 
ett eget arbetsfaktureringssystem för rapportering och fakturering av nedlagda timmar. Detta stöd 
fanns i stordatasystemet för fem år sedan, men har idag fått ett grafiskt webbgränssnitt. Dessa 
applikationer stöder inte själva arbetsuppgifterna utan är mer till för administrationen kring dem.  
 
Som stöd för interna arbetsuppgifter använder avdelningen i studien idag framförallt tre stycken 
groupware verktyg, vilka de själva upplever har förbättrat både koordinering och kommunikation av 
gemensam information. De tre verktygen är Volvo Digital Workplace, Netmeeting och Digitala 
projektorer tillsammans med bärbara datorer. Dessa ges en närmare beskrivning nedan. 
 
För stöd av samarbetet i olika projekt använder de något som de kallar Volvo Digital Workplace. 
Detta är en webbaserad projektplats med funktioner för dokumenthantering, diskussionsforum, 
kalender m.m. De utnyttjar dessa funktioner i hög grad och i avseende på hantering av information, 
koordinering av arbetsuppgifter samt stöd för samarbete är detta en asynkront distribuerad groupware. 
(G8 –03 i figur 5-3 nedan) Volvo Digital Workplace stöder även arbete på olika platser då det är 
webbaserat. Verktyget används för att stödja såväl mindre interna projekt som stora projekt mot 
exempelvis VCCS Parts. 
 
För att enklare kunna kommunicera och samarbeta med tjänstemän på de olika avdelningarna på Parts 
använder de ofta Netmeeting. Detta är en mjukvara som tillåter en användare att dela vyn på 
bildskärmen med andra användare. Detta ihop med telefon gör att de kan hålla möten på distans lika 
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väl som om de hade suttit på samma plats. Ibland kan dessa typer av möten kompletteras med 
videokonferenser. Netmeeting är ett verktyg som stöder synkront distribuerat arbete. (G9 –03 i figur 5-
3 nedan)  
 
När de har möten på samma plats med andra människor har de i hög grad börjat använda projektorer 
ihop med bärbara datorer. Detta underlättar presentation och förståelse för gemensam information. 
Genom att protokoll skrivs på plats kan även ledtider kortas och förenkla beslutsfattande. Även 
handdatorer underlättar mötesförfarandet genom kalender- och anteckningsfunktioner. Det är i första 
hand på chefsnivå som handdatorer används. Dessa tekniker är stöd för synkront centraliserade 
arbetsuppgifter. (G10 –03 i figur 5-3 nedan) 
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Figur 5-3. Groupware för Volvo med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I matrisen åskådliggörs hur förändringen i groupware ser ut från 1998 till 2003. Då nya applikationer 
skapats och en del gamla tagits bort samt en del bytts ut så har inte cirklarna för 1998 och 2003 samma 
nummer utan alla har fått var sitt. Istället väger vi placeringen av cirklar från 1998 mot placering av 
cirklar från 2003.  
I figuren ser vi att det dykt upp tekniskt stöd för synkront distribuerade och synkront centraliserade 
aktiviteter som inte fanns. I de asynkrona rutorna så finns det några färre cirklar från 2003 än från 
1998. I detta fallet innebär det inte att omfattningen av sådana aktiviteter minskat utan antalet exempel 
kan göras fler från 2003. 
 

5.2.4 Samverkan 
Vi tittar först på respektive del inom samverkan och ser på hur de förändrats över tiden, för att sedan 
avsluta med en generell bild över hur samverkan i stort förändrats mellan de två studierna. Vi 
åskådliggör dessa förändringar genom att i grova drag placera in de olika delarna på en skala som visar 
låg respektive hög grad av hur väl de arbetar med respektive del. 
  
Koordinering 
Det finns flera exempel där det krävs en viss mängd koordinering av arbetet. På dataavdelningen finns 
det en skillnad i koordinering på det löpande arbetet jämfört med då de arbetar i projekt. I det löpande 
drifts- och utvecklingsarbetet är det oftast flera personer som av kontinuitetsskäl ansvarar för ett och 
samma system. Detta kräver en liten mängd koordinering från gruppcheferna med avseende på 
arbetsuppgifter och gemensam information. Skillnaden mellan studierna ligger i projekten. Det är i de 
större projekten ett stort antal projektmedlemmar och det kräver hög grad av koordinering och 
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synkronisering av medlemmarnas arbetsuppgifter. Dessa projekt kan även bestå av flera mindre 
delprojekt med egna ansvariga projektledare. Många av dessa projekt riktar sig idag mot externa 
kunder med högre krav på genomförandet av projektet. Även ett groupware som Volvo Digital 
Workplace har ökat möjligheterna för en höjd grad av koordinering. 
 
I de många arbetsprocesserna på Parts har det i många fall funnits en hög grad av koordinering under 
hela perioden mellan studierna. Det har tillkommit nya applikationer och de befintliga har i vissa fall 
utvecklats en hel del. Det föreligger dock ingen större skillnad i koordinering av arbetsuppgifter 
mellan studierna, utan endast mindre förändringar i specifika fall. 
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Figur 5-4. Visualisering av förändring i koordinering för Volvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbete 
I studien 1998 förekommer det i dataavdelningen en låg grad av samarbete inom de vanliga 
arbetsgrupperna. Däremot höjs graden av samarbete i de övriga projekten. Framförallt så höjs även 
kraven på samarbete i projekten då ett projekt ofta är indelat i olika faser där medarbetare är beroende 
av varandra för att kunna genomföra olika delar i de olika faserna.  
 
På Parts har de en hög grad av samarbete i alla de arbetsuppgifter där de utnyttjar applikationer 
framtagna av dataavdelningen i studien. Kraven på samarbete är oftast höga då Parts är en stor 
organisation och det är viktigt att alla delar i verksamheten löper utan problem eller avbrott. Generellt 
sett verkar de ha en lägre grad av samarbete i den övriga verksamheten jämfört med de områden där de 
utnyttjar speciellt framtagna applikationer .  
 
Idag så arbetar de i stort sett likadant på avdelningen som i studien för fem år sedan. Samarbetet i 
arbetsgrupperna är lite lägre medan det är högre i projekten. Däremot finns det en viss skillnad i 
kraven som ställs på samarbetet idag. På grund av att Parts idag fungerar som en externs kund så är 
kraven högre på de projekt som drivs mot Parts. Det läggs idag ännu högre vikt vid att hålla deadline, 
budget och funktionalitet. 
 
I studien saknas information om hur Parts arbetar internt med avseende på samarbete. De arbetar dock 
kontinuerligt med förbättring och effektivisering av verksamheten, vilket även bör öka kraven på 
samarbete. 
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Figur 5-5. Visualisering av förändring i samarbete för Volvo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambeslut 
Sambeslut kan lättast identifieras om det finns ett tydligt samarbete med kommunikation och 
förståelse av gemensam information som leder till att ett visst beslut fattas. I studien som genomfördes 
1998 så var det enda tydliga tekniska stödet som användes för sambeslut vissa applikationer för 
separata projekt i Parts. Till exempel fanns då miljögruppen med tjänstemän från flera olika 
avdelningar. Dessa använde en applikation i Lotus Notes för att dela information som sedan låg som 
underlag för olika beslut. 
 
Idag finns det kvar en del av dessa applikationer som stöder enskilda projekt på Parts. Den stora 
skillnaden är att de idag har ett ökat tekniskt stöd för sambeslut internt på avdelningen. Det stöd de 
använder är ingen applikation i sig utan bärbara datorer som tillsammans med projektorer förenklar 
mötesförfaranden och kortar ner tider för att få beslut tagna. Även Netmeeting har till viss del 
förenklat mötesförfaranden som leder till beslut. 
 
 

Låg 
-03 -98 

Hög 

Sambeslut (avdelningen) 

Låg 
-03 -98,

Hög 

Sambeslut (Parts) 

Figur 5-6. Visualisering av förändring i sambeslut för Volvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 
Kommunikation är en viktig del i en fungerande och effektiv samverkan av arbetet. Kommunikationen 
bygger upp en grund av gemensam information och förförståelse som är ett krav för koordinering av 
arbete, samarbete i arbetsuppgifter och sambeslut. Både på avdelningen i studien och på avdelningarna 
på Parts var det 1998 viktigt att hantera gemensam information på rätt sätt. Dataavdelningen hanterade 
1998 gemensam information framförallt genom Memo och gruppdisk. Memo är ett program för att 
hantera e-post. E-post är ett asynkront distribuerat groupware och stödjer kommunikation i olika tid 
och mellan olika platser. Avdelningen använder inte Memo uttalat för detta utan använder det för att 
kommunicera gemensam information i projekt. Gruppdisk används för att lagra gemensam 
information i projekt och används inte för direkt kommunikation. 
 
Idag så använder de inte Memo längre utan har gått över till MS Outlook. E-post är inte längre det 
centrala kommunikationsmedlet i projekt utan används för övrig kommunikation i verksamheten. 
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Även gruppdisk har försvunnit. Idag använder de istället Volvo Digital Workplace för att 
kommunicera, lagra, uppdatera och presentera gemensam information. Detta verktyg kan därför i stor 
utsträckning även stödja koordinering och samarbete i projekten. Övriga nya sätt att kommunicera är 
med Netmeeting som tillåter delning av gemensam information på dator i realtid. Netmeeting 
kompletteras ofta av telefon- eller videokonferans som även de förekom 1998. Dock mindre vanligt då 
än idag. 
 
På de olika avdelningarna på Parts är det viktigt med kommunikation då det är en mycket stor mängd 
information som hanteras. De använder telefon och e-post för vanlig kommunikation mellan 
medarbetare och andra inom verksamheten. Även på Parts har de gått från Memo till MS Outlook. 
Däremot använder de beroende på hur arbetsprocessen ser ut olika specialapplikationer för att 
kommunicera specifik information. De har applikationen för sommarvikarier där de inte bara 
kommunicerar gemensam information internt utan även använder applikationen för att göra utskick. 
Idag finns även applikationen för beredningsprocessen som hanterar mängder av information om nya 
artiklar. Alla dessa applikationer som används som stöd för verksamheten på Parts hanterar gemensam 
information och stöder därmed kommunikationen mellan de olika inblandade medarbetarna. Mellan de 
olika studierna föreligger ingen skillnad i vilken grad kommunikationen påverkar samverkan på Parts. 
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Figur 5-7. Visualisering av förändring i kommunikation för Volvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Pulsen 
Nedan följer en beskrivning av det empiriska material vi fått från Pulsen Datasystem AB 1998 
respektive 2003. Materialet är uppdelat under ”delarna” arbetsform, arbetsuppgift, groupware och 
samverkan.  

5.3.1 Arbetsform 
Arbetsform 1998: 
Pulsen har huvudkontor i Borås, där även Datasystem har sin verksamhet. Inom koncernen finns flera 
verksamhetsområden utspridda på olika orter i Sverige. Då Datasystems verksamhet endast finns i 
Borås innebär detta att arbetet sker på samma plats, vilket betyder att arbetsformen är synkront 
centraliserad i relation till övriga områden inom koncernen (AK-98 i figuren 5-8 nedan). Detta medför 
att det inte ställs några krav på att koordinera de arbetsformer som finns i Borås med de andra 
verksamhetsområdena inom koncernen. Det finns dock en del gemensam information som 
kommuniceras mellan verksamhetsområdena.  
 
Arbetet inom Datasystem är uppdelat på ett antal områdesgrupper med en eller flera gruppchefer inom 
respektive områdesgrupp. Det finns en Postordergrupp, en grupp som jobbar med TEKO handel och 
industri, en verkstadsgrupp, en Biblioteksgrupp samt en grupp för PC-utveckling. Det krävs en viss 
förståelse för den information som gemensamt behandlas inom områdesgruppen. När det gäller 
grupparbete inom områdesgrupperna så är oftast grupperna små. Kraven på koordinering är låga 
mellan områdesgrupperna men det krävs förståelse för gemensam information. Arbetsformen är i 
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första hand synkront centraliserad med dragning åt asynkron centralisering (AO-98 i figuren 5-8 
nedan). 
 
När större uppdrag skall genomföras jobbar de anställda som kan mest inom det aktuella området 
tillsammans oavsett vad eller vilka de brukar jobba med annars. Det finns inga vattentäta skott mellan 
dessa grupper, utan beroende på projekt så jobbar de emellanåt väldigt nära varandra. Det arbete som 
sker i en grupp vid större uppdrag är att betrakta som asynkront centraliserad med dras mot asynkront 
distribuerat eftersom en anställd kan vara med i flera grupper samtidigt (AU –98 i figuren 5-8 nedan). 
Detta innebär större krav på förståelse och uppdatering av information och att arbetet koordineras för 
att samarbetet skall fungerar.  
 
Då det i grupperna ställs olika krav på förståelse för gemensam information är det viktigt att den hela 
tiden uppdateras. Ingen specifik tjänst har ansvar för uppdatering av gemensam information utan detta 
har alla i gruppen möjlighet att göra. Därför får de anställda på Datasystem intern utbildning i form av 
informationsträffar där någon t.ex. berättar om hur man hanterar informationen i kunskapsdatabanken. 
Den anställde har till sitt stöd strukturerade metoder för att göra informationen sökbar efter t.ex. 
grupper, ämnen mm. Detta är den enda utbildning de har, övrig kunskap är självlärd. 
 
Arbetsformen tenderar att går det mer och mer åt projektorganisation och beroende på projekt finns 
olika projektledare. Visserligen sitter de anställda på olika platser i Datasystems lokaler men det går 
inte att beskriva det som att arbetsformen är asynkron distribuerad eftersom avståndet mellan de 
anställda inte är större än att de kan träffas ansikte mot ansikte för att diskutera frågor kring arbetet, 
vilket även leder till att kommunikationen av information samt sambeslut inom gruppen underlättas. 
 
Arbetsform 2003  
När det gäller arbetsformen inom koncernen har det inte skett några stora förändringar sedan. Detta 
betyder att arbetsformen fortfarande är synkront centraliserad (AK 03 i figuren 5-8 nedan). Detta har 
inneburit att det ställs högre krav på att koordinera arbetsformer i Borås med de anställda som sitter i 
Göteborg.  
 
Det är samma kärnverkverksamhet som Application bedriver i de olika områdesgrupperna och 
företaget arbetar fortfarande enligt samma modell som gjordes 1998. Det har heller inte tillkommit 
eller fallit bort någon områdesgrupp. Där emot har det skett en förändring genom att ett nytt kontor i 
Göteborg har öppnats. De förändringar som skett inom de olika områdesgrupperna är små men 
företaget har eftersträvat att få en plattare organisation inom företaget och detta har även i viss mån 
påverkat områdesgrupperna. Det som främst skett är att inom en områdesgrupp varierar de anställda 
mellan olika tjänster, detta för att få en ökad kompetens och att företaget blir mindre känsligt om en 
person försvinner. En annan förändring är att det inom en områdesgrupp finns en person som är 
kundansvarig och en person som är ansvarig för rutiner, exempelvis insamling av gemensam 
information. Kundansvarig innebär att vara kontaktperson mot kunden när det gäller exempelvis 
planering av nya uppgifter. Detta för att göra det tydligare på vem som gör vad inom områdesgruppen. 
Det har skett förändring när det gäller kraven på koordinering mellan områdesgrupperna genom att ett 
nytt kontor har öppnats på en annan plats blir innebörden av detta är att arbetsformen ändrats från att 
vara synkront centraliserad till att vara synkron distribuerad och fortfarande med dragning åt asynkron 
distribuerad (AO-03 i figuren 5-8 nedan). 
 
Som tidigare när företaget skall genomföra större uppdrag arbetar de anställda som har kunskap för att 
genomföra uppdraget tillsammans. Genom att företaget försökt få de anställda att variera mellan olika 
tjänster inom områdesgruppen sker nu arbetet i större utsträckning på olika platser och vid olika 
tidpunkter. Detta har inneburit ökade krav på koordinering av arbete och information samt ökade krav 
på förståelse och uppdatering av information. Det arbete som nu sker i en grupp vid större uppdrag är 
nu asynkront distribuerat eftersom en anställd kan vara med i flera grupper samtidigt och även arbeta 
på olika platser (AU 03 i figuren 5-8 nedan).  
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De krav som ställs på förståelsen av gemensam information för att genomföra olika uppdrag har ökat 
sedan 1998. Samtidigt har genom arbetet med kunskapsdatabanken gett ett bra resultat och idag finns 
det ett fullgott stöd i den utvecklade projekthanteringsmodellen för att kunna genomföra olika uppdrag 
på ett likartat sätt inom organisationen. Företaget har arbetat metodiskt med att skapa mallar för olika 
faser inom ett projekt. Företaget har även utvecklat sitt sätt att utbilda personalen. Det sker planerade 
utbildningar på olika delar som det kommer fram vid utvärderingar av projekt att här finns det behov 
att utbilda mer inom. Företaget har en fördel av att personalomsättningen de senaste åren har varit låg 
och flertalet av de anställda funnits med en längre tid vilket har varit gynnsam för utvecklingen. 
 
Genom att företaget har utvecklat ett metodstöd för hur arbetet skall bedrivas och utföras så har 
beredskapen ökat när det gäller att hantera oförutsedda händelser som uppkommer vid ett projekt. 
Detta innebär att företaget på ett bra sätt kan hålla rationella kostnader och hög kvalité på de uppdrag 
som utförs. 
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Figur 5-8. Arbetsform för Pulsen med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Arbetsuppgift 
Arbetsuppgift 1998: 
Den huvudsakliga arbetsuppgifterna i verksamheten är program- och systemutveckling inom antal 
olika branscher. Postorder är den största branschen och för postorder har datasystem utvecklat 
branschlösningar. De utgår från en plattform av system som sedan anpassas efter respektive kunds 
önskemål. Det finns inte någon kund som kör exakt likadana system.  
 
När en arbetsuppgift inom en områdesgrupp skall genomföras delas arbetsuppgiften in i mindre 
underuppgifter. Att en uppgift delas upp i mindre underuppgifter blir kraven högre på att 
koordineringen av uppgifterna utförs på ett tillfredsställande sätt för att den övergripande uppgiften 
skall lösas. Vidare ställer detta högre krav på att informationen som används för att lösa uppgiften 
förstås och uppdateras, vilket i sin tur leder till krav på kommunikationen. Eftersom de anställda sitter 
nära varandra utförs arbetsuppgiften på samma plats men eftersom arbetsuppgiften delas upp i mindre 
underuppgifter utförs uppgifterna vid olika tidpunkter. Detta för med sig att arbetsuppgiften i en 
områdesgrupp asynkront centraliserad (UO-98 se i figuren 5-9 nedan). 
 
När en större arbetsuppgift skall lösas arbetar de anställda tillsammans över gränserna mellan 
områdesgrupperna. Detta medför att kraven ökar på koordinering, samarbete, sambeslut och 
kommunikation för att lösa arbetsuppgiften i jämförelse med hur en arbetsuppgift  utförs inom en 
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områdesgrupp. Arbetsuppgifter utförs fortfarande asynkront centraliserat men närmar sig asynkron 
distribuerad eftersom avståndet ökar mellan var uppgiften utförs av den anställde. Anställda inom 
områdesgrupperna sitter inte direkt bredvid varandra (US-98 se figuren 5-9 nedan). 
 
Arbetsuppgift 2003 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som företaget arbetade med 1998 är de samma som utförs idag, 
program- och system utveckling.  
 
De förändringar som skett när det gäller hur en arbetsuppgift inom en områdesgrupp genomförs är att 
interaktionen med kunden har ökat. Detta har främst utvecklats genom att det metodstöd företaget 
utvecklat i högre grad stöder projekthantering med mallar genom alla delar i ett projekt. En annan 
förändring är  att en underuppgift ibland utförs på kontoret i Göteborg. Att olika uppgifter idag kan 
utföras på olika platser och vid olika tidpunkter har kraven på koordinering av uppgifterna ökat. Även 
kraven på att uppdatera gemensam information kring en arbetsuppgift har ökat. Detta har lett till att 
arbetsuppgifterna i en områdesgrupp idag är asynkront distribuerade (UO-03 se i figuren 5-9 nedan). 
Det vanligaste förekommande är dock att de olika arbetsuppgifterna och underuppgifter utförs på en 
plats men företaget har sett en ökning av att uppgifter som tillhör en områdes grupp i Borås har utförts 
av en anställd i Göteborg och vice versa. 
 
När det gäller större arbetsuppgifter arbetar man som tidigare över gränserna mellan de olika 
områdesgrupperna. I och med att det idag finns ett kontor i Göteborg har när det gäller större 
arbetsuppgifter övergått från att vara asynkront centraliserat till att vara asynkront distribuerat 
avseende en arbetsuppgift (US-03 se figuren 5-9 nedan). Detta innebär att kraven som finns idag på 
koordinering, samarbete, sambeslut och kommunikation när det gäller att utföra större arbetsuppgifter 
för företaget är höga.  
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Figur 5-9. Arbetsuppgift för Pulsen med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Groupware 
Groupware 1998: 
Datasystem har inte använt sig av Lotus Notes som groupware någon längre tid. Det har tagits beslut 
inom koncernen om att använda Lotus Notes och det används nu också inom koncernen som helhet. 
Centralt i koncernen finns i Lotus Notes det alla namn och personuppgifter på personalen så man kan 
göra telefonkataloger, adressregister m.m.  
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Datasystem har inom sitt område använt Notes för ett antal ändamål, i första hand för lagring av 
information, de har byggt upp en kunskapsdatabank inom olika områden på utvecklingssidan. Genom 
att använda Lotus Notes så kommer alla åt denna information och de kan på ett enkelt sätt se inom 
vilket område det har hänt någonting nytt. 
 
Kunskapsdatabanken är tillgänglig för alla på Datasystem och dessutom gemensam med 
Dataproduktion. Det kommer bland annat uppgifter om olika teknikfrågor från Dataproduktion som 
även Datasystem har nytta av. 
 
Datasystem har också byggt en databas för kundinformation i Notes. I den lagrar de uppgifter om vad 
kunden har ute hos sig, om de har nätverk, PC-nät och i så fall vilken typ av PC-nät, hur många PC de 
har, terminaler om de inte har PC-nät, kommunikationssätt, vem som är leverantör av kommunikation 
till kunden, vem som är kontaktperson hos kunden m.m. Vissa av kunderna i databasen är 
gemensamma med Dataproduktion så även denna databas används tillsammans med dem. I databasen 
ligger också driftshandböcker om systemen som körs av Dataproduktion. All information som behövs 
för att köra systemen finns där i.  
 
Lotus Notes används också för e-mail inom koncernen. Datasystem har dock inte ännu gått över till 
det utan använder fortfarande sitt gamla system.  
 
Det som ovan beskrivits innebär att de förutsättningar som skall uppfyllas för att ett groupware skall 
betraktas som asynkron distribuerat uppfylls. Information som lagras används, tolkas och uppdateras 
av anställda inom koncernen som befinner sig på olika platser och utför arbetsuppgifter vid olika tider. 
Genom detta finns ett bra stöd för koordinering, samarbete, sambeslut och kommunikation (GF –98 se 
figuren 5-10 nedan). 
 
För synkronisering och koordinering av arbete i områdesgrupperna och för arbetsuppgifter använder 
Datasystem inte Notes, utan ett Microsoft program som de hade redan innan de fick Notes. Microsoft 
programmet används bara på Datasystem och är inte en lika avancerad teknisk lösning som Notes. 
Eftersom Datasystem dessutom bara bedriver verksamhet på en plats är Microsoft programmet att 
betrakta som ett asynkront centraliserat groupware (GO –98 se figuren 5-10 nedan). 
 
Groupware 2003 
Företaget använder fortfarande Lotus Notes som groupware och har sedan 1998 utvecklat sin 
användning av Lotus Notes. Beslutet att använda Lotus Notes som groupware var ett koncernbeslut 
och det har varit en lång process inom koncernen att få acceptans för användandet av Lotus Notes.  
 
Inom koncernen används idag Lotus Notes för mail, som kalender, personalpärm med personuppgifter, 
tidrapportering och intern information och protokoll. Alla anställda inom koncernen har till gång till 
systemet oberoende på när och var de anställda sitter och arbetar. Lotus Notes är fortfarande liksom 
1998 att betrakta som ett asynkront distribuerat groupware (GF –03 i figuren 5 –10 nedan). Skillnaden 
från 1998 är att koncernen i en mycket större grad stöder kraven som finns på koordinering, 
samarbete, sambeslut och kommunikation. 
 
Inom Application har det skett en hel del förändringar. Det tidigare e-mailsystem som användes inom 
Application har ersatts av Lotus Notes. Ytterligare förändringar skett i själva användandet av Lotus 
Notes.  Application har från att bara använt Lotus Notes som en kunskapsdatabank och lagring av 
kundinformation utvecklat en väl utbyggd projekthanteringsmodell med tillhörande metodstöd. Ett 
exempel på detta är när det dyker upp saker under ett pågående uppdrag för kund. Det kan vara något 
som måste lösas inom ramen för uppdraget eller är möjligheter för fortsatt utveckling av en kunds 
system. Då har Application utvecklat mallar för hur detta skall hanteras i Lotus Notes. Detta medför 
att Lotus Notes idag i hög utsträckning stödjer de arbetsformer och arbetsuppgifter som företaget 
arbetar med. Det tidigare användandet av ett Microsoft program har frångåtts till fördel för en högre 
användande grad av Lotus Notes. I och med att Application öppnat ytterligare ett kontor ökade kraven 
på att det groupware som Application använder sig av stödjer koordinering, samarbete, sambeslut och 
kommunikation. Det gamla Microsoft programmet betraktades som ett asynkront centraliserat men 
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efter övergången till att fullt ut använda Lotus Notes innebär detta att det groupware som Application 
använder i dag för synkronisering och koordinering inom områdesgrupperna är ett asynkront 
distribuerat groupware (GO –03 si figuren 5-10 nedan). 
 
Arbetet med att utveckla Lotus Notes för fungera som ett stöd i verksamheten har skett kontinuerligt. 
Utvecklingen av projekthanteringsmodellen har medfört att det idag finns möjligheter för Applications 
kunder att i hög grad ta del och delta i ett uppdrag. Information som finns kring ett uppdrag kan med 
enkla medel göras tillgängligt för kunden genom en www-applikation som kunden använder. Detta har 
också inneburit krav på att gemensam information kring ett uppdrag skall vara tillgängligt vid olika 
tidpunkter och från olika platser. 
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Figur 5-10. Groupware för Pulsen med avseende på tid och plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4 Samverkan 
Vi tittar först på respektive del inom samverkan och ser på hur de förändrats över tiden, för att sedan 
avsluta med en generell bild över hur samverkan i stort förändrats mellan de två studierna. Vi 
åskådliggör dessa förändringar genom att i grova drag placera in de olika delarna på en skala som visar 
låg respektive hög grad av hur väl de arbetar med respektive del. 
 
Koordinering 
Vi kan se i studien från 1998 att det krävs en viss koordinering när det gäller arbetet inom 
områdesgrupperna när olika typer av uppgifter utförs. När en uppgift utförs inom en områdesgrupp är 
inte behovet lika stort av koordinering som när ett större uppdrag skall genomföras och det krävs 
arbetsinsatser från anställda från olika områdesgrupper. Grupperna inom en områdesgrupp är oftast 
små och det mesta av arbetet sker på samma plast och samma tid. Företaget använder ett Microsoft 
program för att koordinera arbetet och uppgifterna som utförs och som kompletteras av den 
kunskapsdatabanken med gemensam information som finns upplagd i Lotus Notes. 
 
I studien från 2003 ser vi att företaget har öppnat ett kontor på en annan plats och genom detta utförs 
arbete och arbetsuppgifter på olika platser vid olika tidpunkter. Detta innebär att det finns gemensam 
information som skall lagras och uppdateras som används på olika geografiska platser. Kraven på 
koordinering är idag höga. Företaget även har bytt groupware och använder ny Lotus Notes som stöd 
för koordinering. Genom övergången och användandet av Lotus Notes så ges företaget större 
möjligheter att koordinera arbetet och de uppgifter som skall lösas. 
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 Figur 5-11. Visualisering av förändring i koordinering för Pulsen.  
 
Samarbete 
Inom områdesgruppen i studien 1998 kan vi se att när en uppgift utförs är graden av samarbete relativt 
låg. Den anställde har oftast klart för sig vad som skall göra. När en uppgift delas upp i mindre 
uppgifter ökar kraven på att samarbeta med andra inom gruppen. När sedan en större uppgift skall 
utföras och det krävs att de anställda arbetar över gränserna mellan områdesgrupperna ökar graden av 
samarbete ytterligare i jämförelse med uppgifter som utförs enbart inom en områdesgrupp. Samarbetet 
underlättas av att de anställda sitter på samma plats och kan lätt få kontakt för att få svar på frågor som 
uppkommer i olika uppgifter.  
 
I studien 2003 kan vi se att det har inte skett några större förändringar när det gäller hur arbetet utförs 
och löses inom en områdesgrupp. När det gäller större uppgifter sker samarbetet på samma sätt som 
tidigare. Företaget har öppnat ett nytt kontor och detta har påverkat själva samarbetet och det ställs 
idag högre krav på att stödja detta samarbete. Förändringen har skett i att det finns en mer utvecklad 
teknik för att stödja samarbetet. Företaget har utvecklat en projekthanteringsmodell i Lotus Notes som 
har lett till att samarbetet inom och mellan områdesgrupper blivit effektivare. Detta genom att stödet 
för samarbetet har blivit bättre.  
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Figur 5-12. Visualisering av förändring i samarbete för Pulsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambeslut 
Som en förlängning av samarbete är sambeslut. Den gemensamma information som genereras när 
arbete och uppgifter utförs av anställda inom skapar underlag för olika beslut som skall tas. I 
områdesgrupperna finns det en gruppchef för varje uppgift och sedan finns det en chef inom varje 
områdes grupp. I studien som genomfördes 1998 fanns det en kunskapsdatabank där gemensam 
information lagrades som till en del användes som underlag för beslut.  
 
Det är samma typer av sambeslut kring arbetsformer och arbetsuppgifter som tas i studien 2003 som i 
studien 1998. Under tiden fram tills studien 2003 har företaget arbetat med att skapa bättre 
förutsättningar och underlag för beslut. Utvecklingen av projekthanteringsmodell i Lotus Notes och ett 
metodstöd har lett till att det idag finns ett bra stöd som kan användas när olika sambeslut skall tas.  
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Figur 5-13. Visualisering av förändring i sambeslut för Pulsen. 
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Kommunikation 
I båda studierna från 1998 och  2003 har det varit viktigt att hantera gemensam information på ett 
korrekt sätt.  
 
I studien 1998 hade företaget börjat använda Lotus Notes som verktyg för att bygga en 
kunskapsdatabanken och genom denna kommunicera gemensam information för arbete och uppgifter. 
Företaget använde även ett Microsoft program för att underlätta kommunikationen av koordinering 
och samarbete. Det fanns även rutiner och den anställde hade själv ansvar för att lagra och uppdatera 
information som kom fram vid arbetet med en uppgift. De krav som finns är oftast att gemensam 
information skall förmedlas på samma tid och samma plats. Företaget använde ett eget mailprogram 
till skillnad till övriga företag inom koncernen som använde Lotus Notes. 
 
I studien 2003 har användandet i Lotus Notes utvecklats. En projekthanteringsmodell i Lotus Notes 
har ersatt Microsoft programmet  och ett metodstöd utvecklats för användningen av modellen. Även 
att alla inom koncernen har övergått till att använda Lotus Notes som mail och för planering har 
bidragit till att förbättra kommunikationen inom koncernen. Genom att de anställda finns sprida på 
geografiskt olika platser har kraven ökat på kommunikation av gemensam information. Detta har 
inneburit att den teknik som företaget använder stödjer kommunikationen i högre grad.  
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Figur 5-14. Visualisering av förändring i kommunikation för Pulsen. 
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6 Analys av resultat 
I analysen av resultatet kommer vi att utgå ifrån det presenterade resultatet under avsnitt 5. 
Presentation av resultat. Resultatet kommer att sammanställas utifrån teorin och varje del kommer att 
analyseras mot hur förändringen ser ut för respektive del. Slutligen jämförs även båda företagen för 
att påvisa eventuella likheter mellan företagen. 
 

6.1 Förändringar i matriserna inom arbetsform och arbetsuppgift 
Arbetsformen på Volvo har inte ändrats mellan de båda studierna i någon större utsträckning. I 
matrisen över tid och plats (figur 5-1 ovan) går det inte att utläsa någon skillnad alls. I studien på 
Volvo så finns det en tydlig skillnad i arbetsform mellan den dataavdelning där studien genomförts 
och de processer på Parts som de arbetar med. Även om dataavdelningen ofta arbetar i projekt och har 
ett väl fungerande grupparbete så arbetar de alltid med samma plats som utgångspunkt och 
förutsättningar finns för samarbete inom gruppen i realtid. Detta innebär en synkront centraliserad 
arbetsform. (Ljungberg 1994) Med avseende enbart på arbetsformen så menar Baecker (1993) att detta 
innebär att det inte behövs högre krav på hur den gemensamma informationen kommuniceras inom 
gruppen. Däremot framgår det att en arbetsuppgift även inom en synkront centraliserad arbetsform kan 
ställa höga krav på koordinering och kommunikation. Detta sker exempelvis när de arbetar i större 
projekt där flera uppgifter är sekventiellt beroende av varandra, vilket ställer höga krav på 
koordinering och uppdatering av gemensam information (se U2 i figur 5-2 ovan). (Baecker 1993; 
Docherty &Whitaker 1992)  
 
Tjänstemännen på Parts arbetar däremot ofta från olika platser inom gruppen där det även kan 
förekomma tidsmässiga skillnader i de förutsättningar som finns för medlemmarna i gruppen. I en 
sådan asynkront distribuerad arbetsform menar Baecker (1993) att det ställs höga krav på samarbete 
samt kommunikation och förståelse av den gemensamma informationen. Detta syns även tydligt i de 
arbetsuppgifter som utförs i grupperna på Parts (figur 5-2 ovan). Exempel på processer med uppgifter 
som ställer höga krav på framförallt koordinering och förståelse av den gemensamma information är i 
hanteringen av kontrollunderlag och i bytesprocessen. 
 
När vi tittar på arbetsformen på Pulsen Application kan vi se att det har skett förändringar mellan de 
båda studierna. Genom att titta på matrisen över tid och plats (figur 5-8 ovan) kan vi utläsa att 
företaget har gått från att bedrivit verksamhet på en plats nu arbetar på flera platser. 
Områdesgrupperna inom företaget utför det mesta arbetet vid samma tid men det sitter nu en 
områdesgrupp på en annan plats och utför sitt arbete. Detta innebär att arbetsformen är synkront 
distribuerad (Ljungberg 1994). Vidare kan vi se att det skett förändringar när större uppgifter skall 
lösas. Detta hänger främst samman med som tidigare nämnts att arbetet idag sker på flera olika 
geografiska platser. Den arbetsform som bedrivs vid större uppgifter är att ses som asynkront 
distribuerad. En asynkron aktivitet påverkar människor under en utdragen tidsperiod och distribuerad 
har innebörden av att arbetet utförs på flera platser (Baecker 1993).  
 
När vi tittar på arbetsuppgiften i de olika studierna visar detta tydligt att skett en förändring till att 
arbetsuppgifterna idag är asynkront distribuerade (se figur 5-9 ovan). Uppgifterna inom 
områdesgrupperna sker idag på olika platser och vid olika tidpunkter i större omfattning än vid studien 
1998. Information som genereras från olika uppgifter lagras och används för andra uppgifter vid olika 
tidpunkter. Genom detta har även kraven ökat på koordinering och uppdatering  av den gemensamma 
informationen (Baecker 1993) 

6.2 Förändring i vilken form det tekniska stödet används 

För avdelningarna på Parts på Volvo så har det tekniska stödet till stor del bestått av specialutvecklade 
applikationer för att stödja de olika processerna i deras arbetsuppgifter som exempelvis applikationen 
för hantering av kontrollunderlag (se G4 i figur 5-3 ovan). Detta innebär att de hela tiden legat på en 
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hög nivå när det gäller användande av asynkrona tekniska lösningar, vilka används för att stödja arbete 
som sker på olika tid och olika platser. Sådan teknik används i första hand för lagring och uppdatering 
samt kommunikation och presentation av gemensam information. (Baecker 1993; Ljungberg 1994) 
Därför har det inte heller skett någon förändring i matrisen för tekniskt stöd med avseende på tid och 
plats (se G7 och G3 samt G5/G4 och G6 i figur 5-3 ovan). Den förändring som förekommer i det 
tekniska stödet på Parts är till största delen nya eller förändrade applikationer för stöd av liknande 
processer inom verksamheten. 
 
Däremot har det tekniska stödet utvecklats på flera punkter för dataavdelningen på Volvo. De interna 
processerna har inte förändrats i någon större utsträckning vilket innebär att de inte heller styrt 
förändringen av det tekniska stödet. Istället är det möjligheten att använda nya tekniker för att förbättra 
befintliga processer som lett till att de infört ny teknik. Netmeeting (se G9 i figur 5-3 ovan) är ett 
exempel på synkront distribuerad groupware som används för att förbättra kommunikation av 
gemensam information, där de tidigare inte använde något tekniskt stöd. Tekniskt stöd för 
distansmöten är ett mycket vanligt förekommande exempel i teorin, avseende groupware som stöd för 
synkront distribuerat arbete. (Baecker 1993; Docherty 1992) 
 
Det har ej skett någon förändring i användningen av det tekniska stödet för Pulsen Application i 
relation till andra bolag inom Pulsen AB (se GF i figur 5-10 ovan). Skillnaden idag är att Pulsen 
Application idag använder Lotus Notes fullt ut vilket företaget ej gjorde tidigare, företaget hade bland 
annat ett eget mailsystem. Detta innebär idag att användandet av Lotus Notes i hög grad ger ett bra 
stöd för företaget nu när verksamheten i större utsträckning sker på olika platser och vid olika 
tidpunkter.  
 
När det gäller områdesgrupperna inom Pulsen Application kan vi se att det har skett förändringar (se 
GO i figur 5-10 ovan). Här har företaget gått över till att använda Lotus Notes i stället för det 
Microsoft program som tidigare användes. De krav som ställs på stöd som skall finnas när arbete och 
uppgifter utförs på olika platser och vid olika tidpunkter har mötts av att företaget har utvecklat en 
projekthanteringsmodell med tillhörande metodstöd i Lotus Notes. Det tekniska stöd som Lotus Notes 
representerar finns är asynkront distribuerad och uppfyller kraven på lagring, uppdatering, överföring 
och presentation av gemensam information (Baecker 1993; Docherty 1992). 
 
Vid implementering eller förändring av tekniska system, om det sker rationellt och strukturerat och ej 
anpassat till befintliga verksamheter, kan resultatet bli att det stöd som det tekniska systemet bidrar 
med kanske inte kommer att användas (Eason 1988). Det som vi kunde förstå var att det på företaget 
varit en lång process för att få full acceptans att använda Lotus Notes och att det grundade sig i att 
beslutet att använda Lotus Notes var ett koncern beslut utan förankring i respektive 
verksamhetsområde. 

6.3 Förändring i grad av utnyttjande av värdeobjekten 

På Volvo har graden av koordinering ökat. Vid större projekt läggs stor vikt vid koordinering av 
arbetsuppgifterna. Koordinering krävs för att organisera och synkronisera gruppmedlemmarnas 
handlingar inför en gemensam uppgift. (Schmidt & Rodden 1996 se Shapiro, Tauber & Traunmüller 
1996). Just detta har fått större vikt idag då många av dessa projekt riktar sig mot externa kunder. 
Detta har även lett till ökade krav på kommunikation och samarbete, såväl internt som mot kund då 
deadline, budget och funktionalitet blivit allt viktigare faktorer. Den stora skillnaden i samarbete 
mellan studierna ligger just i ökade krav. Gruppmedlemmarna måste arbeta tillsammans för att uppnå 
ett gemensamt mål. För att uppnå detta målet måste det finnas en förståelse för den gemensamma 
informationen. (Essler 1998) Samarbete och förståelse för den gemensamma informationen är viktiga 
för att kunna fatta riktiga gemensamma beslut. (Ljungberg 1994) Graden av sambeslut har också 
följaktligen ökat, dessutom med hjälp av ett mer utvecklat tekniskt stöd för effektivare beslutsfattande. 
En väl fungerande kommunikation inom gruppen krävs för att stödja koordinering, samarbete och 
sambeslut. (Baecker 1993) Att graden ökat på dessa faktorer leder följaktligen till ökade krav även på 
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kommunikationen av gemensam information. Det nya groupwareverktyget Volvo Digital Workspace 
innebär ett effektivt stöd för såväl kommunikation av gemensam information som samarbete. 
 
På de olika avdelningarna i Parts arbetar de oförändrat med en hög grad av samarbete och god 
kommunikation. Det som förändrats är att fler processer förs in i där arbete med anpassat tekniskt stöd 
ökar processens grad av samverkan, det vill säga att vi kunnat se en viss ökning i kraven på 
koordinering av arbetsuppgifter och kommunikation och hantering av gemensam information även 
här. 
 
När det gäller samverkan i arbetet så har det generellt sett ökat under de fem år som gått mellan 
studierna. Att dataavdelningen inte längre tillhör Parts ställer högre krav på tydlighet och 
formalisering i den information som kommuniceras. Detta ändrar förutsättningarna för det arbete som 
sker internt på avdelningen, både i de vanliga arbetsgrupperna och i projektgrupperna. För att arbeta 
mer effektivt i projekt har kraven på koordinering ökat. Dessutom har ledtiden för spridning av 
gemensam information och beslutsfattande kortats ner. Även i de studerade processerna bland 
tjänstemännen så har nivån höjts i nästan samtliga fall. Då Parts hela tiden haft höga krav på hur 
arbetsuppgifterna löses har de hela tiden haft en högre nivå på värdeobjekten. Att de förbättrats på 
Parts beror på att de befintliga tekniska lösningarna förbättrats.  
 
När vi tittar på Pulsen kan vi se att graden av koordinering har ökat mellan de två studierna. Den 
främsta anledningen till detta är att företaget idag bedriver verksamhet på olika platser och vid olika 
tid i större utsträckning idag än 1998 samt övergått till att använda Lotus Notes i en större omfattning. 
En förändring av tekniken kan påverka och förändra relationen mellan organisation och teknik 
(Orlikowski (1992a). Användningen av Lotus Notes har bidragit till stödet för koordineringen har 
ökat. För att utföra de aktiviteter som krävs för att uppfylla målet är det viktigt att det tydligt framgår 
vem som gör vad och var (Docherty & Whitaker 1992). Vi kan också se kraven har ökat på samarbete. 
De anställda arbetar både inom sin områdesgrupp men deltar även i större uppgifter som sträcker sig 
över gränserna på områdesgrupperna. Det genereras genom samarbete vid olika uppgifter en mängd 
gemensam information som är viktigt att dela mellan de som arbetar tillsammans (Essler 1998) Vi kan 
se att utvecklingen av den teknik som företaget använder har mött det ökade kravet på stöd för 
samarbete främst genom projekthanteringsmodellen.  
Vi kan inte se några skillnader i de beslut som skall tas mellan de olika studierna men däremot har 
informationen som ligger till underlag blivit viktigare. Genom det ökade tekniska stöd som erhålls 
bättre underlag och är tillgängliga för alla inblandade när olika sambeslut skall tas (Docherty & 
Whitaker 1992) (Ljungberg 1994). Det tekniska stöd som används skall bidra till att underlätta och 
stödja kommunikation av den gemensamma informationen Bilksson 1996 se Ciborra 1996). Detta kan 
vi tydligt se i Pulsen i och med att företaget har utvecklat det tekniska stöd som Lotus Notes 
representerar. 

6.4 Likheter i förändring mellan företagen 
Det har skett organisationsförändringar i båda företagen men det skiljer sig åt när vi tittar på 
förändringar i tid och plats. Volvo har inga förändringar i tid och plats vilket även framgår i matriserna 
för arbetsformen och arbetsuppgiften (se figur 5-1 och 5-2 ovan), vilket där emot Pulsen har (se figur 
5-8 och 5-9 ovan). Pulsen har öppnat ett nytt kontor på en annan geografisk plats, vilket innebär att 
arbetsformen har gått från i första hand synkront centraliserad till synkront decentraliserad. (Baecker 
1993) En följd av förändringen i arbetsformen på Pulsen har arbetsuppgiften gått från asynkront 
centraliserad till asynkront decentraliserad. 
 
En likhet mellan företagen över de båda studierna är att det tekniska stödet har utvecklats. Denna 
utveckling har inte i första hand styrts av förändringar i arbetsform eller arbetsuppgift. Den tekniska 
utvecklingen har gett möjlighet att utveckla tekniska stödet för befintliga arbetsformer och 
arbetsuppgifter. Här är det viktigt att poängtera att det förändringen i tekniska stödet ej syns i 
matriserna för arbetsform eller arbetsuppgift, men däremot har förändringen i tekniska stödet lett till 
en ökad uppfyllelsegrad av kraven i värdeobjekten. I vilken grad förändringen uppfylls går däremot 
inte att utläsa. 
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Båda företagen har i och med en ökad grad av projektarbete samt ökade krav från omgivningen själva 
höjt kraven på värdeobjekten. Detta har lett till de tekniska stöden har utvecklats, vilket inte med 
säkerhet kan utläsas i faktorerna tid och plats i matrisen för groupware. 
 
Vad vi ser i studierna framkommer det att förändringar i organisation eller tekniskt stöd tydligast syns 
i värdeobjekten i samverkan. Även Essler och Docherty tar upp den relation som finns mellan det 
tekniska systemet, arbetsformen och arbetsuppgiften och sker det en förändring i det tekniska 
systemet, arbetsformen eller arbetsuppgiften påverkas graden av samverkan. (Essler 1998; Docherty 
1992) 
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7 Slutsatser 
Syftet med nedanstående slutsatser är att presentera resultatet av studien kopplat till vidare faktorer 
inom empiri och teori för den aktuella undersökningen. Vi kommer i våra slutsatser återkoppla 
resultatet mot den frågeställning som undersökningen utgår ifrån. Slutsatserna kommer att 
exemplifieras utifrån resultatanalysen och hämta stöd från teoriavsnittet.  

7.1 Övergripande slutsatser 
Trots omfattande organisationsförändringar och införande av ny teknik så förekommer ingen eller 
väldigt liten förändring i arbetsform och uppgift mellan de olika studierna på Volvo. Detta beror till 
stor del på att den teori som ligger till grund för arbetsform och arbetsuppgift i denna undersökning 
enbart ser till faktorerna tid och plats. På ett företag av Volvos storlek finns de olika varianterna i 
matrisen representerade i relativt stor utsträckning i verksamheten oavsett när man studerar dem. 
Arbetsuppgifterna i sig förändras i vissa fall mellan de olika åren. Vissa av dem kan dessutom 
utvecklas till att hamna på en annan plats i matrisen. Generellt sett så förändras dock inte strukturen på 
arbetsuppgifterna mellan åren. Även om exempelvis resultatansvar flyttas och avdelningar förändras 
så påverkas inte utformningen av uppgifterna i själva verksamheten. 
 
Den förändring i tekniskt stöd som skett på Volvo har inte påverkats i någon större utsträckning av 
förändring i arbetsform eller uppgift. Istället är det i första hand den tekniska utvecklingen som gjort 
det möjligt att idag använda tekniskt stöd i processer där de innan använt andra metoder för att lösa 
uppgifterna. Detta innebär inte nödvändigtvis att själva uppgiften som utförs förändras eller att kraven 
på samverkan förändras, utan det kan istället leda till att graden av samverkan automatiskt höjs och att 
stödfunktioner fungerar bättre och blir mer effektiva. Dessa förbättringar beror alltså i första hand på 
att de finns tekniska lösningar idag som gör det möjligt att förbättra kommunikation, samarbete, 
koordinering och sambeslut. Det är inte i första hand kraven på hur arbetsuppgiften utförs som styrt 
förändringen i tekniskt stöd, trots att även kraven på värdeobjekten höjts mellan studierna. 
 
För Pulsens del har det skett en förändring av arbetsformen och även till viss del arbetsuppgiften 
mellan de två olika studierna när det gäller tid och plats. Genom att företaget har öppnat ett nytt kontor 
har det skett en decentralisering av faktorn plats. En följd av detta är att uppgifterna i högre grad blivit 
sekventiellt beroende. Förändringen i arbetsform och arbetsuppgift när det gäller tid och plats har ej 
påverkat utvecklingen av det tekniska stödet i någon större omfattning. Detta är beroende på att 
begreppen tid och plats är för generella och bara indikerar att det behövs någon förändring av det 
tekniska systemet men preciserar inte vad som skall förändras.  
 
Förändringen i arbetsform och uppgift, tillsammans med ökat projektarbete, har lett till ökade krav i 
värdeobjekten. Höjda krav på koordinering, samarbete, sambeslut och kommunikation leder ofta till 
höjda krav på det tekniska stödet. I Pulsens fall uppfyller förändringen i det tekniska stödet de ökade 
kraven i värdeobjekten. Det är dock inte de ökade kraven som styrt den tekniska utvecklingen, utan 
Pulsen har övergått till att använda Lotus Notes fullt ut i alla delar i verksamheten. Företaget har 
utvecklat en projekthanteringsmodell i Lotus Notes. De förändringar som skett i det tekniska stödet på 
Pulsen har inneburit att tekniken på ett bra och effektivt sätt möter de krav som uppkommit i 
värdeobjekten genom att det skett förändringar avseende arbetsformen och arbetsuppgiften. 

7.2 Besvarande av frågeställning 
I avsnitt 1.1 diskuterar vi kring hur vida teorin inom CSCW klarar av att identifiera faktorer som 
påverkar förhållandet mellan förändring i organisationen och förändring i tekniskt stöd. I 
undersökningen har det framkommit ett flertal exempel på hur ny teknik öppnat möjligheter för mer 
effektiva arbetsmetoder. De förändringar i arbetsmetoder som följer efter förändring i tekniken syns 
tydligast i värdeobjekten under samverkan. Begreppen tid och plats i arbetsmetod och arbetsuppgift är 
lite för generella för att beskriva vad förändringen i teknik innebär för de olika processer som finns i 
utförandet av arbetet. 
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I de fall då en förändring skett i tid och plats för arbetsform eller arbetsuppgift så beskriver de endast 
grundläggande krav på utformning av tekniskt stöd. Förändring i värdeobjekten under samverkan kan 
ytterligare beskriva krav på förändringar i det tekniska stödet, men det kan finnas svårigheter med att 
identifiera och formulera förändringsbehov i dessa värdeobjekt. 
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8 Diskussion 
Vi kommer under Diskussion ta upp några övriga aspekter kring resultatet och ämnesområdet som vi 
anser vara värdefulla för undersökningen men som inte funnit någon plats under ”Presentation av 
resultat” eller ”Slutsatser”. Vi kommer även att diskutera kring värdet av undersökningen och 
avslutar med förslag till vidare forskning. 

8.1 Diskussion kring resultat 
Resultatet av studien känns efter att ha studerat ämnesområdet ganska logiskt. När en förändring sker 
inom antingen arbetet i organisationen eller i det tekniska stöd som används så skapas om inte krav så 
åtminstone möjligheter för förändring även i det andra området. Det mest intressanta som vi sett på 
företagen förutom det som kommit med i resultatet är olika effekter samt närliggande faktorer till det 
som studien undersöker. Det är inte bara intressant att se att en förändring i organisationen verkligen 
leder till en förändring i det tekniska stödet. Det vore även intressant att se till exempel vilka effekter 
förändringen ger upphov till. 
 
En intressant fråga att studera skulle i så fall kunna vara; Hur skall effekten av förändringen mätas? Vi 
har sett några vanliga direkta effekter som att mötestider blir kortare, de får mindre förbrukning av 
papper, lägre resekostnader med mera, men det kan ju finnas andra intressanta effekter att studera som 
hur de anställdas attityd förändras och vilka ekonomiska effekter kan det ha för företaget. 
 
Som vi sett i slutsatserna så räcker inte begreppen tid och plats i arbetsform och arbetsuppgift till för 
att beskriva sambandet mellan förändring i organisation och tekniskt stöd. Emellertid om 
värdeobjekten tillförs går det att utläsa att det finns samband mellan förändring av groupware och 
förändring i arbetsformen och arbetsuppgiften. Detta räcker dock inte till för beskriva vilka 
förändringar som behöver genomföras i på den ena sidan för att möta de krav uppkommer på den 
andra sidan och tvärtom. Det skulle vara intressant att se hur man skall utforma den förändring som 
skall genomföras för att möta de krav som ställs. Då räcker inte tid och plats eller värdeobjekten till 
för att beskriva vad det är som skall förändras. För att beskriva samband krävs en processanalys. Det 
som i slutändan det handlar om är att få ett underlag exempelvis en handlingsgraf eller en 
kravspecifikation. 
 
Ovan diskuterar vi att modellen inte täcker in på en mer detaljerad nivå. Därav kanske behovet av att 
se till processerna. På samma sätt räcker inte modellen heller till för att identifiera förändringsbehov i 
ett större perspektiv. En intressant aspekt att undersöka är hur strategier för det tekniska stödet skulle 
kunna utformas genom att titta på hur organisationen ser ut idag och vilka planer och visioner som 
företaget har för framtiden. Genom detta kanske företaget på ett tidigt stadium skulle kunna identifiera 
och möta de förändringar som kommer att uppstå i organisationen och i det tekniska stödet.  

8.2 Utvärdering av resultat 
Reliabilitet 
Vi har gjort analysen av studien utifrån en teoretisk plattform som byggts upp genom studier av 
litteratur som författats av erkänt kunniga inom ämnesområdet. Mycket av litteraturen är äldre, men 
bildar de teoretiska grunderna inom CSCW. Även aktuell forskning vi studerat i undersökningen 
bygger på dessa teorier, men har utvecklats till att behandla nya aspekter i anslutning till området som 
exempelvis knowledge management.  
 
Den modell vi skapade i teorin har byggts upp utifrån flera olika grundteorier för att skapa en så 
neutral modell som möjligt. Det vill säga att vi eftersträvat att skapa en modell som skall kunna 
appliceras på ett stort antal scenarion men ändå alltid ge relevant och tydlig information om hur de 
deltagande företagen förändrat hur de utnyttjar tekniskt stöd över tiden.  
 
Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer. Dessa intervjuer har spelats in på band och 
kompletterats med anteckningar och information via epost. Genom detta anser vi att vi inte missat 
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någon relevant information. Intervjufrågorna har utformats så att respondenterna så fritt som möjligt 
kunnat svara på hur det ser ut och fungerar i just deras fall.  
 
Under avsnitt 2.6 Utvärderingsmetod diskuterar vi lite kring svårigheterna med att återskapa identiska 
förhållanden i en kvalitativ studie. Om denna studie skulle genomföras på nytt med så likartade 
förhållanden som möjligt anser vi att en sådan studie med stor sannolikhet skulle visa ett liknande 
resultat som det som presenteras i denna studie. Det som vi anser skulle innebära den största 
förändringen i förutsättningar för en ny studie är om de deltagande företagen skulle vara av en mindre 
storlek. Vi diskuterar detta ytterligare ovan under avsnitt 8.1 Diskussion kring resultat. 
 
De metoder vi använt för insamling av både teoretisk och empirisk information bildar en grund för att 
analysen skall kunna ses som tillförlitlig, vilket vi även diskuterar kring under avsnitt 2.4 
Analysmetod. Vi anser att vi genomfört och analyserat denna studie på ett sätt som innebär att vi 
erhållit en hög reliabilitet. 
 
Validitet 
Under avsnitt 1.1.2 Problemformulering diskuterar vi oss fram till att vi vill undersöka hur sambandet 
mellan förändring i organisation och tekniskt stöd ser ut. Detta har visat sig vara ett ämne som kan 
innehålla en mängd olika underliggande faktorer som påverkar både organisationen såväl som hur det 
tekniska stödet ser ut. Dessa faktorer kan handla om socialt beteende hos en viss grupp av människor, 
hur organisationskulturen sett ut historiskt med mera. Dessa faktorer har vi inte haft möjlighet att 
undersöka då det skulle innebära en alltför omfattande studie. Även om vi anser att dessa faktorer är 
intressanta så anser vi att de inte påverkar användbarheten i den modell (de referensramar) vi byggt 
upp i teorin. Genom att fokus hela tiden legat på att se till de relevanta förändringar som verkligen 
skett i de deltagande företagen anser vi att undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta, 
alltså har en hög validitet. 
 
Generaliserbarhet 
Kan då resultatet av denna studie appliceras på alla företag i alla situationer? Generaliserbarheten i en 
kvalitativ studie har liknande problem som de för reliabiliteten. Resultatet är giltigt under liknande 
förutsättningar som gäller för denna studie och kan då även appliceras på företag där dessa 
förutsättningar gäller. Detta innebär att studiens resultat är generaliserbart. Problemet med att använda 
resultatet från denna studie vid andra situationer blir att identifiera de förutsättningar som gäller för det 
empiriska underlaget i denna studie. De gällande förutsättningarna för denna studie diskuteras i avsnitt 
4.1 Genomförande. 
 
Precis som i en kvantitativ studie hade naturligtvis generaliserbarheten i undersökningen ökat om det 
statistiska urvalet varit större. Generaliserbarheten hade ökat om fler företag och organisationer 
deltagit i undersökningen. Den hade även ökat ytterligare om dessa företag och organisationer kommit 
från så många olika branscher och områden som möjligt samt haft varierande antal anställda. Däremot 
anser vi inte att generaliserbarheten hade ökat genom att vi intervjuat fler personer på de deltagande 
företagen, då de respondenter som använts valts ut just för deras helhetsbild över verksamheten och 
kunskaper inom ämnesområdet. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet av denna undersökning kan kompletteras eller ligga till grund för vidare forskning inom 
området. Nedan diskuterar vi kring några förslag. 
 
För att kunna öka generaliserbarheten kan undersökningen göras på fler företag av olika typer. Detta 
skulle kunna verifiera och utveckla resultatet eller eventuellt falsifiera det. 
 
Vår ambition med undersökningen var att se om det finns ett samband i förändringen mellan 
organisation och tekniskt stöd. Efter att ha sett hur detta samband ser ut så känner vi att det vore 
intressant om den teoretiska modellen även kunde visa vilka åtgärder som krävs för att möta de 
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förändringsbehov som uppstått. Lämplig utgångspunkt skulle kunna ligga i att undersöka hur de olika 
processerna ser ut i verksamheten. 
 
Lika intressant vore det att undersöka om den teoretiska modellen kan utvecklas till att på ett tidigt 
stadium kunna identifiera och möta de förändringar som kan uppstå i organisationen och i det tekniska 
stödet. Modellen skulle då kunna användas som underlag för olika strategiska planer i verksamheten. 
En sådan undersökning kan som utgångspunkt se på vilka strategiska mål företagen har. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
Frågor – Företag 
 
Företagets namn. 
 
Intervjupersonens namn, titel och arbetsuppgifter. 
 
Organisationen allmänt  
 
Ökning/minskning (Övergripande jämförelse med tidigare intervju) 
 
Hur många anställda har ni inom organisationen? (Hur har organisationen förändrats i storlek?) 
 
Vad är organisationens huvudsakliga sysselsättning? (Nya inriktningar etc) 
 
Är organisationens delar geografiskt spridda? (Nya kontor, länder, etc)  
 
Hur ser er organisationsstruktur ut? (Har det skett förändringar?) 
(Platt eller mycket hierarkisk?)  
 
Hur stor del av organisationen använder sig av någon form av IT? (Har det skett förändringar?) 
 
Hur bedrivs det huvudsakliga arbetet? (Har det skett förändringar, omfattning, fördelning ansvar, 
centralisering/decentralisering?) 
 
(Enskilt arbete, enskilt arbete där den anställde är helt eller delvis beroende av andra i sitt arbete, 
tillfälligt sammansatta projektgrupper eller permanenta arbetsgrupper.) 
 
Groupware i organisationen 
 
Vad har ni för målsättning med ert arbete med groupware?  
 
Hur arbetar ni för att dessa målsättningar skall uppfyllas?  
 
Vilka faktorer anser ni krävs i organisationen för att groupware skall vara användbart? 
T.ex. Organisationens storlek 
Typ av verksamhet 
De anställdas datorvana 
Bruk av IT i organisationen 
Typ av organisationshierarki 
Kommunikationsklimat 
Organisationskultur 
 
Kan utomstående få tillgång till tekniska system, t.ex. kunder och leverantörer? 
 
Vilka processer och funktioner i organisationen stöder groupware? 
 
Hur hade ni jobbat utan groupware?  
 
Använder samtliga anställda i organisationen groupware, eller är det ett färre antal aktiva användare? 
 
Är det någon viss grupp av anställda som använder groupware? 
 
Vilken utbildning får de? 

 57



 
Får samtliga användare denna utbildning? 
 
Underlättar groupware för de anställda att knyta nya och för arbetet användbara kontakter? 
 
Finns det diskussionsforum för allmänna grupper eller bara för de med specialistkunskap? 
 
Finns det olika avsikter med dessa forum, t.ex. att stärka vissa gruppers kompetens och/eller sprida 
information till hela organisationen? 
 
Har införandet av groupware på något sätt ändrat eller påverkat struktur och kultur i organisationen? 
 
Groupware och grupparbete 
 
Groupware används för stöd av arbete i grupper. Har införandet av Groupware påverkat ert sätt att 
arbeta med grupper och hur ni utformar dessa grupper? (Har det blivit vanligare att arbeta i grupper? 
Har det skapats större möjligheter till samarbete mellan olika grupper, t.ex. avdelningar?)  
 
Hur ser dessa grupper ut? (Är det formella grupper som arbetar för att lösa en specifik uppgift eller 
informella grupper som spontant bildas för att lösa en tillfällig uppgift? Vem tar initiativet till att sätta 
samman gruppen? Hur sätts grupperna samman? Vilken storlek har vanligtvis grupperna?) 
 
Hur styrs arbetet i grupperna? (Finns det någon gruppansvarig? Sker arbetet på geografiskt spridda 
platser? Sker det vid olika tider?) 
 
Använder sig alla medarbetarna i grupperna av Groupware?(Om inte, vad utmärker de som använder 
Groupware i grupperna? T.ex. personens funktion i gruppen, olika stor datorvana eller vissa personer 
kanske vägrar att använda Groupware och använder sig av andra metoder?) 
 
Stöder användandet av Groupware koordinering av grupparbete (hur gruppmedlemmarna organiserar 
och synkroniserar sina handlingar knutna till en viss uppgift)? 
 
Stöder användandet av Groupware samarbete bland gruppmedlemmarna (att underlätta för 
gruppmedlemmarna att utföra en uppgift tillsammans)? 
 
Stöder användandet av Groupware sambeslut för gruppen (arbete inom gruppen som kommit till en 
punkt då beslut krävs)? 
 
Groupware skulle kunna stödja allt arbete i organisationen som är gruppbetonat. Hur stor del av detta 
arbete hos er anser ni att Groupware stöder? 
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